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ücretsiz kültür faaliyetidir.

Katkıda Bulunanlar

Sektörden sayfasında Burçin Aydın, 

Tekno / Sağlık sayfasında Adile Karcı

2016 yılının son sayısı ile karşınızdayız.

Yazın son demlerini yaşıyoruz.

Geldi geliyor derken beklediğimiz 2016 da 

bitmek üzere.

Bu yılın bizler için belki de en üzücü haberi, 

mesai arkadaşımız Mehmet Durgut'un geçirdiği 

kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi oldu. 

3 Ağustos 2000 yılında Deniz Tekstil'de çalışmaya 

başlayan Mehmet Durgut güler yüzü ile, 

pozitif enerjisi ile hepimizin iş temposunda 

gülümsemesine katkıda bulunmuştu 16 yıl 

boyunca. Kendisini rahmetle anıyor ve ailesine 

başsağlığı diliyoruz.

Yılın son çeyreğine ise eğitimler, tatbikatlar ve 

yönetim sistemleri üzerindeki çalışmalarla 

giriyoruz.

Hedeflerin geliştirilmesi, kalite, çevre ve iş 

güvenliği konusundaki çalışmaların daha etkin 

yapılmasını sağlamak için yoğun bir tempoya 

gireceğiz.

Kış aylarına sağlıklı ve dinlenmiş şekilde girmek 

için sonbaharın ilk günlerini değerlendirmeniz 

dileği ile gelecek sayıda görüşmek üzere.

Sevgiyle kalın…



2 Güncel FAİZ

Merkez Bankası Faizi Nasıl Belirliyor?
Merkez Bankası, ekonomideki son likidite kaynağı olarak 
piyasalarda bankalara ödünç para vermekte veya bankalardan 
ödünç para alabilmektedir. Merkez Bankası, faiz oranlarını 
piyasaları etkilemek amacıyla belirlemektedir.

Bu oranların belirlenmesinde enflasyon tahminleri, cari açık, kur 
oranları, arz-talep dengeleri, kamu fiyatları, kredi oranları, 
istihdam ve ücretler gibi pek çok değişken dikkate alınmaktadır.

Para Politikası Kurulunun faiz kararları, önceden ilan edilmiş bir 
takvim çerçevesinde yapılan aylık toplantılarında alınmaktadır.
Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak 
alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün Merkez 
Bankası Genel Ağ sayfasından açıklanmaktadır.

Bankalar Nasıl Faiz Hesaplıyor?
Finansal sistem ile ekonominin bütünü arasında karşılıklı bir ilişki 
bulunmaktadır. İstikrar ve büyüme ekonominin en temel unsurları 
arasında yer alırken bu unsurların oluşması adına finansal 
sistemde yer alan ve para ihtiyacı olanlar (kredi çekenler) ile para 
fazlası olan (fon fazlası olan) kişilerin bir araya geldiği ekonomik 
birimler hayati önem taşımaktadır. İşte tam bu noktada fon fazlası 
olanlarla fona ihtiyacı olanları bir araya getirmek için bankacılık, 
sigortacılık, emeklilik ve tahvil-bono piyasa sistemi devreye 
giriyor. 

Bankacılık sistemi de sadece ülkemizde değil tüm dünyada 
mevcut finansal sisteminin ağırlık, hacim ve işlem adetleri 
anlamında %80'inden fazlasını oluştururken piyasanın 
belirlenmesi adına da hayati öneme sahiptir. Her bankanın bir 
anonim şirket olarak varlığını koruduğunu düşündüğümüzde de 
yukarıda bahsettiğimiz gibi hayati öneme sahip olan bankalar kar 
amacı güderken en temel yaklaşım ile fon fazlası olan 
müşterilerden daha düşük maliyetle fonu alırken aldığı fonu daha 
yüksek maliyetle fona ihtiyacı olan yani kredi çekmek isteyenlere 
satarak aradaki marj kadar kar etme amacındadır. 
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Faiz 
Nasıl 
Belirleniyor?

Bazen cebimizdeki paranın azlığından yakınırız, bazen birikimlerimizi ne yapacağımızı merak ederiz. 
Bir ülkenin en temel ekonomik göstergelerinden biri de faiz oranlarıdır.

En basit ifadesiyle batlığımızda, cebimizdeki paranın satınalma gücüne etkisine, elimizde olmayan parayı 
harcama imkanı vermesine, otomobilden taşınmaza yatırım kararı almamıza etkisine kadar 

pek çok alanda etkisi vardır.

Peki bu faiz kabaca nasıl hesaplanıyor?

Aslında konuyu anlayabilmemiz için parayı bir mal olarak 
düşünmek anlaşılması adına işimizi kolaylaştırmaktadır. Örnek 
olarak bir ayakkabı dükkanı sahibi tüccar malı 5.-TL'ye alıp 10.-
TL'ye sattığında ve tüm maliyetler çıkıp elinde 3.-TL kaldığında 
bu rakam o tüccarın karı oluyor. Bankaların işleyişi de en basit 
anlamda bu sisteme benziyor. 

Banka hem gerçek kişilerden faiz ödemesi (mevduat) karşılığı, 
hem de merkez bankasından topladığı paraları yüksek maliyetle 
kredi aracını (taşıt, konut, ihtiyaç, bayram, okul vb. ürün adları) 
kullanarak satar ve işlem ücretleri çıktığında arada kalan marj 
bankanın karı olmaktadır.
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AQUAMALL

Sinpaş'ın Denizli projesi Aquacity'nin alışveriş merkezi 
AquaMall'a yoğun ilgi devam ediyor
Sinpaş Yapı'nın temalı yaşam seçenekleri ve hayata keyif 
katan sosyal donatılarıyla sadece Denizli'nin değil Ege 
Bölgesi'nin de en dikkat çeken konut projesi Aquacity 
Denizli'nin içinde yer alan AquaMall Alışveriş Merkezi, 
açılışının ardından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Cadde 
tadındaki atmosferi, birbirinden şık cafe ve restoranları, 
herkesin ihtiyaçlarını karşılayabileceği mağazaları ve 
sosyalleşebileceği alanlarıyla yepyeni bir yaşam konsepti 
sunacak olan Aquamall Alışveriş Merkezi, Denizlilerin yeni 
buluşma noktası oluyor. Dünyaca ünlü moda ve yeme-içme 
markalarını ilk kez Denizlilerle buluşturacak olan AquaMall, 
proje teslim sonrası Aquacity sakinlerine de evlerinden çıkıp 
birbirinden ünlü markalara ulaşma konforunu sunacak.
Spor ve sanat AquaMall'da
Üzerinde bulunan sosyal tesis ile yüzme havuzları, 
fitnesscenter, yürüyüş parkurları, basketbol sahaları ve tenis 
kortları hizmetleri de verecek olan AquaMall'un 1.500 m² 
büyüklüğündeki meydanı da yıl boyunca sahne 
performanslarına ve sıra dışı gösterilere ev sahipliği 
yapacak.

Dünyaca ünlü markalar AquaMall ile ilk kez Denizli'de
Denizlililere tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mağazalar 
ile yepyeni bir sosyal ortam sunan AquaMall, açılışıyla 
birlikte Denizlililerin uzun süredir beklediği markaları da 
şehirle buluşturuyor. Starbucks, ve Köfteci Yusuf gibi 
birbirinden ünlü markalar açılışla birlikte AquaMall'daki 
yerlerini aldı. 

Denizlilerin yeni buluşma noktası Starbucks!
Denizlililerin uzun bir süredir beklediği Starbucks Denizli'ye 
AquaMall ile geliyor. Şehrin yeni buluşma noktası olacak 
Starbucks, birbirinden lezzetli kahve çeşitleri ve en özel 
atıştırmalıkları ile sıcacık sohbetlere ev sahipliği yapacak.

Anadolu'nun en meşhur köftecilerinden Köfteci Yusuf !
Lezzete önem verenlerin seyahatlerinden tanıdıkları ''Yol 
Boyu Lezzetleri'' konseptiyle meşhur olan Köfteci Yusuf'da 
tüm lezzetiyle AquaMall'daki yerini alacak. Mutlaka 
denenmesi gereken lezzetler arasında gösterilen Köfteci 
Yusuf, Denizli'ye ilk kez AquaMall ile geliyor. 

Moda severler için dünyaca ünlü tekstil markası geliyor 
Moda tutkunlarının yakından tanıdığı dünyaca ünlü bir tekstil 
markası da mağazasını Denizli'de yine ilk defa AquaMall'da 
açılıyor. 
AquaMall'ın Mağazaları 
AquaMall'da, Flo, LCW, Playland, BurgerKing,CaribouCoffee, 
Pizza Palermo,  Vodafone, Toyzz Shop, Starbucks, English 
Home, Teknosa, Penti, Watsons, Lescon, Mavi, Köfteci 
Yusuf, Kuru Temizleme, Eczane, Spor Salonu mağazaları 
yerini aldı.



D
e

n
iz

'd
e

n
 S

a
yı

:3
7

4 Sektörden SAĞLIĞA ZARARLI ÜRÜNLER

Kanser riski de taşıyan 
141 bin ürüne el konuldu 

2015'te tekstil, hazır giyim, ayakkabı ve saraciye ürünleri 
grubunda 14 milyar dolarlık ürün kanserojen testinden geçirildi. 
Denetimlerde “kirli” ürün ithal edilen ülkeler listesinde ilk sırayı 
alan Çin'i Hindistan, Pakistan ve Bangladeş izledi. 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kanserojen madde 
içeren ya da güvensiz ürünler insan sağlığını ciddi boyutlarda 
tehdit ediyor. Son 5 yılda gerçekleştirilen denetimlerde bebek 
ürünü, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye hazır giyimin de aralarında 
bulunduğu 141 bin ürüne çeşitli gerekçelerle el konulurken,  
önemli bir kısmı imha edildi.  İthalatçı firmalara toplam 4 milyon 
757 bin TL para cezası kesildi. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan bakanlık olarak yaptıkları 
denetim sonuçları hakkında bilgi verdi. Karaaslan, 2015'te

Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı yetkilileri EKOTEKS'in 
düzenlediği 9. Uluslararası Tekstil Sempozyumu'nda ithal ürünlerle ilgili denetim sonuçlarını 

açıkladılar.
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denetimden geçirilen toplam 2 milyon 608 bin 145 üründen 76 
bin 479'unun güvensiz çıktığını, söz konusu ürünlerden sorumlu 
firmalara 1 milyon 869 bin 619 lira para cezası uygulandığını 
söyledi.  Geçen yıl denetimi yapılan oyuncaklarda güvensizliğin 
yüzde 7,5 olduğunu anlatan Karaaslan, bu oranın kırtasiyede 
yüzde 3,3, tekstilde yüzde 5,9 düzeyinde bulunduğunu ifade 
etti.

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Rasim 
Meral de özellikle dar gelirli insanların ucuz olduğu için 
pazarlarda 3-5 TL'ye satılan giysileri tercih ettiğini ancak bu 
ürünlerin kanser riski taşıdığını söyledi. Standartlara uygun 
olmayan ürünlerin deri ve mesane kanseri başta olmak üzere 
birçok sağlık problemine davetiye çıkardığını anlatan Meral, 
şunları söyledi:

“Tekstil boyalarında bilinen en büyük kanser tehlikesi azo 
boyarlar.  Çoğunlukla Çin, Hindistan gibi Uzak Doğu ve 
Güneydoğu Asya kökenli ülkelerdeki firmalar ucuz, aynı 
zamanda çok canlı renk vermesi nedeniyle azo boyar maddeyi 
tercih ediyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke azo 
boyarların kullanımını ve ithalatını yasaklamış bulunuyor.  
Ülkemizde sigaraya karşı başlatılan mücadelenin sonucunda 
tütün ürünlerine bağlı kanser vakalarında düşüş gözlemliyoruz. 
Tıpkı sigarada olduğu gibi tekstil ürünlerinde kanserojen 
boyaların kullanımının engellenmesi halinde kanser vakalarında 
düşüş kaydedeceğimize inanıyorum.” 

KORUNMAK İÇİN BUNLARI YAPIN 

Zararlı tekstil ürünlerinden korunmak için ne 
yapmalıyız?

-Bilindik markaların ve üreticilerin ürünlerini tercih 
edin.
-Öncelikle tıpkı market alışverişinde olduğu gibi 
tekstil alışverişinde de etiketleri okuyun. 
-Rayon, naylon, polyester, akrilik, asetat gibi 
sentetik maddeleri barındıran ürünleri mümkün 
olduğunca az alın. 
-Ütü istemez, buruşmaz ibarelerinden uzak durun. 
-Hangi tekstil ürününü satın alırsanız alın, 
kullanmadan evvel bir kez yıkayın.
-Mümkünse organik, doğal içerikli çamaşır deterjanı 
alın.
-Perchlorethylene kullanan kuru temizleyicileri tercih 
etmeyin. 

Tekstil Sektörünün İlk Yarı Karnesi
Tekstil ve hazır giyim sektörünün yılın ilk ayındaki karnesi 
ülke sanayisi içerisinde başarılı bir tablo çiziyor.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, yaptığı açıklamada, 2016 
yılının ilk yarısında Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon 
ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7'lik artışla 
8,7 milyar dolar olduğunu bildirdi. 

Tanrıverdi, ihracatta bu yıl daha yüksek hedefleri olduğunu, 
ancak son dönemde gelişen olayların bu rakamı 
düşürdüğünü ifade ederek, yıl sonunu 18 milyar doların 
üzerinde ihracat ile kapatmayı planladıklarını kaydetti. 
Tanrıverdi, "Güvenlik ile ilgili problemlerden dolayı gelişlerde 
biraz aksama oldu. Gelecek ay da zayıf geçecek gibi 
görünüyor. Ama ondan sonra, eylül ayından itibaren tekrar 
toparlamaya başlarız." dedi. 

Türkiye'nin 2016'nın tamamında hayır giyim ihracatında 18 
milyar dolara yaklaşabileceğini ifade eden Tanrıverdi, 
Türkiye'nin genel ihracatının bu yılın ilk yarısında 2015'in aynı 
dönemine kıyasla yüzde 3,8 azalarak 70,7 milyar dolara 
gerilediğini, son 4 yılın ocak-haziran aylarında ihracatın 
seyrine bakıldığında, 2013'ün ocak-haziran döneminde 
74,7 milyar dolar olan genel ihracatın 2014'ün eş 
döneminde 79,7 milyar dolara yükseldiğini, 2015'in aynı 
döneminde 73,4 milyar dolara, bu yılın ilk yarısında ise 70,7 
milyar dolara düştüğünü bildirdi.

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının bu yılın ocak-haziran 
döneminde Türkiye'nin genel ihracatındaki payının yüzde 
12,4 olduğunu belirten Tanrıverdi, bu payın 2013'ün aynı 
döneminde yüzde 11,3, 2014'ün aynı döneminde yüzde 
11,8, 2015'in aynı döneminde ise yüzde 11,1 olduğunu 
hatırlattı. 

Tanrıverdi, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi 
ihracatı içerisindeki payının 2013'ün ilk yarısında yüzde 14,5 
iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 16,2 olduğunu ifade 
ederken, verilerin, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 
hem Türkiye genel ihracatında hem de sanayi ihracatındaki 
payının 2016'nın ilk 6 ayı itibarıyla arttığını ortaya koyduğunu 
söyledi.

Kaynak: ekoteks.com.tr / hurriyet.com.tr
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6  Teknoloji-Sağlık ORGAN BAĞIŞI

Organ Nakli Nedir?
Organ nakli,  kadavradan ve canlıdan yapılan bir 
operasyondur. Tedavisi tıbben mümkün olmayan 
hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar 
gören organların yerine, canlı veya ölüden alınan yeni, 
sağlam organın konularak hastanın tedavi edilmesine 
organ nakli denilmektedir. Kalp nakli dışında önemli bir 
kısmı canlıdan canlıya yapılabilmektedir. Karaciğer, böbrek 
pankreas, ince, barsak, kalp nakilleri kadavradan alınarak 
hastaya nakledilerek gerçekleştirilebilmektedir.

Dinsel Yönü
Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 6 Mart 1980 tarih ve 196 sayılı 
kararına göre organ bağışı İslam dinine göre caizdir. 
Kur'an-ı Kerim'de de (Maide Suresi, Ayet 32'ye göre) 
“bir kişiye hayat vermek, bütün insanlara hayat vermeye 
eşdeğer" sevaptır.

Organ Bağışı ve Organ Nakli
Organlarımız da dünyaya gözlerimizi açtığımız andan itibaren büyümeye, gelişmeye başlıyor. 
Bazı organlarımız bizimle birlikte yaşlanıp işlevini yitirmeye başlıyor. Ancak hayatımız sona 

erdiğinde, daha hala iş görecek durumda olan pek çok organımız hayat kurtarabilir durumda 
oluyor. Ve bu organlar bağışlanırsa ihtiyacı olan kişilere ulaştırılması, bir hayatın kurtarılması 

veya daha yaşanılabilir kılınması mümkün.
Dünya üzerinde gelişmiş ülkelerde organ bağışçısı oranı toplam nüfusun %10 ve üzerinde 

seyretmekteyken ülkemizde bu oran %4 civarındadır.

Bu sayımızda organ bağışına yakından bakacağız.
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Tarihin En Sıcak Ayı: Temmuz 2016 

Dünya, geçtiğimiz Temmuz ayında sıcaklıkların kayıt 
altına alınmaya başlandığı 1880 yılından itibaren en sıcak 
günlerini yaşadı.

NASA, Temmuz ayı sıcaklık ortalamalarının, 1950-1980 
aralığındaki döneme göre 0.84 derece daha yüksek 
olduğunu açıkladı.

NASA'nın kayıtlarına göre, sırasıyla 2016, 2011, 2015 ve 
2009 Temmuz ayları ve 2014 Ağustos'u ortalama 
sıcaklıkların rekor kırdığı tarihler oldu. 

Yine Temmuz ayı, NASA'ya göre üst üste 10. kez "en 
sıcak ay rekorunun" kırıldığı ay olarak kayıtlara geçti. 

Canlıdan canlıya ve kadavradan canlıya yapılan 
nakiller
Bağışlanan her organ yapılan her nakil aslında kurtarılan bir 
hayatı ifade eder. Ancak Türkiye'de organ bağışının istenilen 
düzeye ulaşmamasında ve toplumda yeterli duyarlılığın 
oluşmamasında bilgi eksikliği, önyargılar ve yanlış inanışlar 
önemli rol oynamaktadır. Organ bağışı ve naklinde doğru 
zannedilip inanılan yanlışlar ile yıllarca diyalize bağlı kalan ya da 
organ bağışında bulunmayan birçok insan bulunmaktadır. 
Türkiye'de organ nakillerinin %75-80'i canlıdan alınan organlarla 
gerçekleştiriliyor. Bu şekilde yapılan nakillerde tamamen sağlam 
olan bir kişi ameliyat edilip, organının bir kısmı veya yarısı alınıyor. 
Bu çok istenmeyen bir durum olmasına rağmen insanları 
yaşatmak için yapmak zorunda kalıyoruz. 

Yurtdışında ise bu durumun tam tersi söz konusudur. Canlıdan 
alınan organlarla yapılan nakiller % 25 oranında, kadavradan 
(ölen insanlardan) yapılan nakiller ise  % 75-80 seviyesindedir. 
Türkiye'deki nakil süreciyle Avrupa ve ABD'deki süreç arasındaki 
fark budur. Ancak nakiller iyi ellerde yapıldığı sürece başarı oranı 
arasında herhangi bir istatistiksel bir fark yoktur.

Her ölümden sonra organlar alınabilir mi? 
Organ bağışı yapılsa bile her ölümden sonra organ nakli mümkün 
değildir. Örneğin evde ya da yolda vefat eden bir kimse bağış kartı ve 
ailesinin rızası olsa bile organları alınamaz. Yalnızca hastane yoğun 
bakım ortamında tıbben ölümü gerçekleşen insanlardan organ nakli 
yapılabilir. Yani sıkça duyduğumuz deprem ve felaketlerden sonra 
cesetlerin organlarının alınması gibi bir durum söz konusu değildir.

Organ Bağışında Kritik Tarihler ve Kişiler
Mitoloji ve efsaneler MÖ 5. yüzyılda bir insandan bir insana 
organ ve doku nakli yapıldığını kaydederler. 
Organ bağışının yeni tarihi 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Bu yüzyılda 
ilk deri nakli denemeleri yapıldı. 1863 
yılında Paul Bert, o zamanlar sadece deri, lif, erkek yumurtalıkları 
veya dişlerde yapılmaya çalışılan 
(damar bağlantısı olmayan organ nakilleri) transplantasyonlarda 
doku reddi ile ilgili sorunları yeniden yazmıştır. 
1883 yılında zarar görmüş iç organların nakli ile ilgili denemeler 
yapılmıştı. 20. yüzyılın başlarında, tam olarak 1902 yılında 
Avusturyalı Emerich Ullmann ve Fransız Alexis Carrel, 
birbirlerinden habersiz köpeklerde transplantasyon yapmayı 
denediler. Köpeklerin organlarının yerini değiştirdiler. 
Örneğin böbreği yerinden alıp fonksiyonları ile birlikte enseye 
naklettiler. İlk olarak Carrel, iki ayrı birey arasında 
yapılan organ naklinde, doku uyuşmazlığının ortaya çıktığını; 
fakat bu nakil, bireyin kendi vücudu içerisinde yapılırsa, bu 
durumun ortaya çıkmadığını fark etti. Daha sonra damarların 
dikilmesi ile ilgili teknikleri geliştiren Carrel, bu tekniği organ ve 
doku nakillerinde de başarıyla uyguladı. Geliştirdiği bu teknik, 
onun 1912 yılında Tıp Nobel Ödülü almasını sağladı.

İnsanlar üzerindeki ilk organ nakli denemesi, 1916 yılında Fransız 
Mathieu Jaboulay tarafından yapıldı. 
Bu denemede hayvan organları kullanıldığı için, deneme 
başarısız oldu. 

1933 yılında Macar Op. Dr. Yu Yu Voronoy tarafından bir insan 
böbreği, diğer bir insana nakledildi. 
Vücudun direnç göstermesi sonucu hasta öldü. 

1942 yılında İngiliz zoolog Sir Peter Brian Medawar, vücudun 
reaksiyonunun, bağışıklık sistemi ile ilgili olduğunu yazdı. Bu 
tespiti nedeni ile de 1960 yılında Tıp Nobel Ödülü'nü aldı..

İlk başarılı böbrek transplantasyonu, 1954 yılında Chicago'da 

Joseph Murray (1990 yılında Tıp Nobel Ödülü'nü aldı) tarafından 
yapıldı. Organ bağışını yapan kişi, hastanın tek yumurta ikizi idi. 
Böylece bağışıklıkla ilgili tepkiler en aza indirilmişti ve ayrıca 
ameliyat olana ışınla şua tedavisi de uygulanmıştı. Böbrek nakli 
yapılan hasta sekiz yıl sonra kalp krizinden ölmüştü. 

1968 yılında Harvard'da beyin ölümünün tanımı yayınlandı.

Şu ana kadar tüm dünyada yaklaşık yarım milyon böbrek nakli 
gerçekleştirilmiştir.

Biliyor musunuz?
Ülkemizde Kasım'ın ilk haftası Organ Bağışı Haftası olarak 
etkinliklerle bilinç arttırma amacı ile kutlanmaktadır.

Nereye-nasıl organ bağışı yapabilirim?
İl Sağlık Müdürlüğü, hastaneler, organ nakli yapan merkezlere. 
Organ bağışı yapmak isteyen kişiler bu yerlere başvuru yaparak 
iki tanık huzurunda bir belge imzalayarak organ bağışı kartına 
sahip olurlar. Organ bağışı kartını alan kişinin, bağış kartını her 
zaman üzerinde taşıması gerekmektedir.

Kimler donör olabilir?
Sağlık Bakanlığının yönetmeliği gereğince 4. dereceye kadar 
akrabalar arası nakiller olabilir. Bölgesel Etik Kurullarından alınan 
onay ile akraba dışı organ nakli de söz konusu olabilmektedir. 
Organ nakilleri açısından çapraz nakil olarak adlandırılan donör 
değişimleri de yine yasal çerçeve içerisinde 
gerçekleşebilmektedir.
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8  Bilgisayar Dünyası TEKNOLOJİK

Yüzükler Akıllandı!

Hazırlayan: Mehmet Baylav

Mobil cihaz kullanıcılarının işlerini kolaylaştırmak üzere 

dizayn edilen, NFC kablosuz iletişim teknolojisiyle çalışan 

ve dışarıdan şarj edilmesi gibi herhangi bir güç 

gereksinimi bulunmayan bu yüzükler aynı zamanda IP68 

su geçirmezlik standartlarına da sahip. Üretiminde 

kullanılan değerli madenleri itibariyle cilt sağlığı için 

olumsuz herhangi bir etkisi bulunmayan Akıllı Yüzükler, şık 

olduğu kadar sağlıklı da. 

Akıllı Yüzükler şıklığı ve ilginç özellikleriyle hem sizin hem 

de çevrenizin ilgisini çekecek.

Akıllı Yüzüğün öne çıkan özellikleri;

- Mobil cihazınızdaki uygulamalara erişimi engelleyen 

"Program Kilidi" fonksiyonu.

- Cihazınız ile diğer mobil cihazlar arasında "Kartvizit 

Paylaşımı" özeliği sayesinde iletişim bilgilerinizi Akıllı Yüzük 

sayesinde sadece bir dokunuşla taşıyarak atarım imkanı.

- "Whisper" özelliği ile akıllı yüzüğünüzle tek dokunuşla 

cihazınızdan diğer mobil cihazlara resim ve karakterler 

içerikli özel ileti aktarımı.

- Bir başkasının sizin mobil cihazınızın ekranına ulaşmasını 

ve kullanmasını önleyen "Akıllı Kilit" özelliği.

- Ev, araç, ofis gibi ortamlar için belirleyeceğiniz birden 

fazla uygulamayı tek dokunuşla çalıştırabilmenizi 

sağlayan "Otomatik Çalıştır" fonksiyonu.

- Net'te çok daha kolay dosya paylaşımı yapabilmenizi 

sağlayan "Net Paylaşım" fonksiyonu

- Başlangıç ekranınızda güvenlik ya da kişisellik 

açısından önemseyerek başkalarının görmesini 

istemediğiniz uygulamaları gizlemenizi sağlayan 

"Uygulama Gizleme" fonksiyonu.
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Li-Fi çift yönlü, yüksek hızlı ve tamamen Wi-Fi'ye benzer 

kablosuz bir iletişim teknolojisidir .

Li-Fi optik kablosuz haberleşmenin (OWC) bir alt kümesi 

olmakla birlikte RF haberleşmenin (Wi-Fi veya hücresel 

internetin) de bir tamamlayıcısı ve hatta ileride yerini alması 

beklenen bir teknolojiyi bizlere sunmaktadır.

Bu teknoloji de aynen Wi-Fi'de olduğu gibi kablosuz 

iletişim sağlar. Farklı olarak radyo frekansı dalgaları yerine 

görünür ışık dalgalarını veya kızıl ötesi ve yakın ultraviyole 

spektrumunu kullanır. Çok daha fazla bilgiyi taşıyabilen 

optik kablosuz iletişim teknolojisi, bir RF bant genişliği 

sınırlamalarına da çözüm olarak öne sürülmektedir

OWC teknolojisi LED ışığı kullanarak internet, mobil 

internet ve yüksek hızlı iletişim sağlayan Wi-Fi benzeri bir 

ortam oluşturur.

Bugün yaygın olarak kullandığımız kablosuz bağlantı aracı 

WiFi bilindiği gibi interneti iletmek için radyo dalgalarını 

kullanıyor. Ancak taşıyıcı olarak ışığı kullanan LiFi enerjisi ilk 

olarak 2011 yılında Edinburgh Üniversitesi araştırmacı 

tarafından bulunmuş.

Henüz çok yeni olan LiFi (Light Fidelty) teknolojisinin 

kilometre taşlarından birine ise Oxford Üniversitesi 

Araştırmacıları imza attı. Araştırmacılar LED üzerinden 

yayılan ışık ile 224Gbps hıza ulaşmayı başardı. Hızın 

ulaştığı noktayı açıklamak gerekirse 1.5 GB boyutundaki 

18 filmin aynı anda 1 saniyelik sürede indirilebildiğini 

söylemek yeterli olabilir.

LiFi WiFi'nin Yerini Alıyor.
Şuanda test aşaması tamamlanıp geliştirme sürecine 

giren Li-Fi, Vellmenni yöneticisi olan Deepak Solanki 

tarafından yapılan açıklamada "üç yıl" içerisinde tam 

anlamı ile kullanılabileceğini belirtti.

İlk olarak Avrupa ve Orta Doğu'da kullanılabileceği 

belirtilen bu teknoloji normal internet hızına göre kat kat 

fazla erişim imkanı sağladığı için insanların talebi bu 

teknolojiye çok fazla olacak gibi.

Li-Fi'nin en büyük avantajı Wi-Fi teknolojisi gibi diğer 

sinyallerden etkilenmeden iletişim kurması. Bu nedenle 

uçaklar gibi sinyallerin karışma olasılığı bulunan yerlerde 

de Li-Fi teknolojisi kullanılabilecek. 

Ancak eksi yönü olarak da güneş ışığı sinyalini bozacağı 

için şimdilik dışarıda kullanılamıyor. Ayrıca bu teknoloji 

duvardan da geçemediği için sadece "aynı ortam" 

içerisinde iletişimde kalabiliyor. Tabii ki teknoloji henüz çok 

yeni olduğu için gelişme aşamalarında mutlaka bu 

sorunlara çözümler bulunacaktır.

Li-Fi / Wi-Fi Kıyaslaması

Etkenler Li-Fi Wi-Fi

Hız

Mesafe

Veri Yoğunluğu

Güvenlik

Güven Derecesi

Mevcut Gücü

İletim ve Çekme Gücü

Ekolojik Etkisi

Cihazlara göre bağlanabilirliği

Parazit Oluşturmama Kabiliyeti

Malzeme Listesi

Pazar Olgunluğu

***

*

***

***

**

***

***

*

***

***

***

*

***

**

*

**

**

*

**

**

***

*

**

***

* Düşük **Orta ***Yüksek
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10  İSİG TEDBİR

Ortam Ölçümleri Yapıldı
İş Güvenliği Yasal Mevzuatı Köşesi

Bu sayıdaki yasal mevzuatımız 6331 Sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Bu kanunun 11. 

maddesi.

Söz konusu kanun bu madde ile acil durum 

planları konusunda işverenin yükümlülüklerini 

tanımlamaktadır. 

Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk 

yardım

MADDE 11 – (1) İşveren;

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş 

ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak 

meydana gelebilecek acil durumları önceden 

değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini 

etkilemesi mümkün ve muhtemel acil 

durumlarıbelirler ve bunların olumsuz etkilerini 

önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

b) Acil durumların olumsuz etkilerinden 

korunmak üzere gerekli ölçüm ve 

değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını 

hazırlar.

c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin 

büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin 

niteliği, çalışan sayısıile işyerinde bulunan diğer 

kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, 

yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri 

konularda uygun donanıma sahip ve bu 

konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi 

görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim 

ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır 

bulunmalarını sağlar.

ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, 

kurtarma ve yangınla mücadele konularında, 

işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak 

gerekli düzenlemeleri yapar.

Ölçüm sonuçları ilgili yasal mevzuata göre 
değerlendirilmiş, limit üzerinde olan noktalarda 
tehlikenin azaltılması, uygun kişisel koruyucuların 
kullanılması gibi tedbirler alınmıştır.

İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılması gereken 
ortam ölçümleri yapıldı.
Gümüşsu Akredite Laboratuvarları tarafından yapılan 
ölçümlerde aşağıdaki parametreler kontrol edildi.

• Gürültü Maruziyeti
• Toz Maruziyeti
• VOC (uçucu bileşikler) Maruziyeti
• Kaynak Gazı Maruziyeti
• Aydınlatma Şiddeti
• Termal Konfor 

Biliyor musunuz?
En basit tanımı ile kişisel gürültü 
maruziyeti ölçümü; rutin çalışma 
koşullarında 8 saatlik çalışma 
süresince kişinin maruz kaldığı 
gürültünün ortalamasını (Maruziyet 
etkin değerlerini) vermektedir.





12  Seasoul'den

Sosyal Medyada bizi takip edebilirsiniz.
https://www.pinterest.com/seasoultr/

https://twitter.com/seasoultr
https://www.facebook.com/seasoulTR

http://instagram.com/seasoultr

Hazırlayan: Deniz Baltalı
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®

feel, what you wear...

S
soguk günlerde 

 

easoul kıs ürünleri

içinizi ısıtmak için 
magazalarımızda. 

Tamamen dogal elyaflardan 
üretilmis saglıklı ev ürünleri ile 
huzurlu ve saglıklı bir kıs dileriz...    ´ ‚

´
´‚

´

´
‚
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14  Kalite-Çevre REVİZYON SÜRECİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 1987 yılında ilk 
yayınlanmasının ardından her yedi yılda bir revizyona 
uğruyor. 2015 yılında ise standart dördüncü defa 
değişikliğe uğradı.

Standart 2000 yılındaki revizyondan bu yana en 
temel değişikliklerden birini yaşamış oldu.

İşletmemiz önümüzdeki yıl içerisinde yeni revizyona 
uyum çalışmalarını tamamlayarak 2015 revizyonuna 
geçmeyi planlıyor.

Peki 9001 standardında hangi temel değişiklikler 
oldu?

► Standardın genel yapısı; 8 ana madde'den,10 
ana madde'ye çıkmıştır,

► Sadeleştirilmiş dil ve metin ile, terminolojide 
değişiklik yapılarak anlaşılabilirlik arttırılmış,

► Kalite Yönetim Prensipleri 7 ana başlıkta 
toplanmış,

► Organizasyonu ve içeriğini anlama, ilgili tarafların 
ihtiyaç ve beklentilerini anlama gerekliliği gelmiştir,

ISO 9001 Kalite ve 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri 
Revizyon Süreci Başladı

1009

14001ISO
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► Kalite prensibi olmasının yanı sıra, Liderlik kavramı 
standart maddeleri arasına girmiştir,

► Proses yaklaşımı daha net tanımlanmıştır, risk ve 
fırsat yönetimi süreç değişikliklerinin etkilerinin 
incelenmesi gibi detaylar da artık 9001 standardı 
içinde yer almaktadır,

► Risk Yönetimi ve Önleyici faaliyetler; önleyici 
faaliyetler kaldırılmış; risk bazlı düşünme ve risk 
yönetim yaklaşımı getirilmiştir,

► Ürünler gibi hizmetlerin de tasarım ve geliştirmesi 
dahil edilmiştir. 

ISO 9001:2015 GETİRDİKLERİ;
► Üst yönetimin daha fazla liderliği ve taahhüdü, 

► Daha detaylı ve anlaşılır proses yaklaşımı,

► Risk bazlı yaklaşım ve risk yönetimi,

► İlgili fonksiyon, seviye ve süreçlerde kalite 
hedefleri, 

► Planlı ve kontrollü operasyon,

► Performans değerlendirme.

ISO 14001 2015 Revizyonu

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi de 2015 yılında 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine paralel olarak 
revizyona uğradı.

İlk defa 1992 yılında bir BSI standardı olarak 
yayınlana Çevre Yönetim Sistemi 1996 yılında ISO 
14001 olarak yayınlanmıştı. 

ISO 14001 için temel değişiklikler ise aşağıdaki 
gibidir.

► Proses yaklaşımı ve buna ilişkin talepler daha 
belirgin olarak tanımlanmıştır,

► Liderlik vurgusunun standardın içinde daha 
belirgin hale getirilmiştir,

► Stratejik yaklaşım anlayışı tanımlanmıştır,

► Risk Yönetimi ve Önleyici faaliyetler; önleyici 
faaliyetler kaldırılmış; risk bazlı düşünme ve risk 
yönetim yaklaşımı getirilmiştir,

► Yönetim temsilcisine eski revizyonda yapılan atıf 
bu revizyonda yapılmamıştır,

► Doküman ve kayıt kavramları yerini “Yazılı bilgiler 
(dokümante edilmiş bilgi)” kavramı almıştır,

► Üç yeni kavram eklenmiştir: "tedarik zinciri", 
"değer zinciri" ve "ürün yaşam döngüsü". 

► Standardın yeni yapısının diğer yönetim sistemleri 
ile ortak tabanı paylaşması arttırılmıştır,

► Uygunluk kontrolü ve değerlendirilmesi mümkün 
olan en erken aşamada uygunsuzlukları önlemek 
için açık şekilde vurgulanmıştır,

► Uygun olmayan proses çıktıları kavramı 
tanımlanmıştır.

 

ISO 14001:2015 GETİRDİKLERİ
► Yeni Yüksek seviyeli Yapı (HLS), 

► Liderlik ve stratejik değerlendirmeler,

► Önemli çevre boyutlarına ilişkin risk ve fırsatlar,

► Değer zincirinde yaşam döngüsü perspektifi.

 

IS014001
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16  Deniz'den Kısa Kısa MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS

Entegre Yönetim Sistemi Dış Denetimleri Tamamlandı

Bureau Veritas firması tarafından tekrar belgelendirme 
kapsamında yapılan denetimler başarı ile tamamlandı. 

haziran
Özel Tema Günü Yapıldı

Sofra Grup tarafından Boyahane Yemekhanesinde verilen 
yemek hizmetinde düzenlenen tem günleri devam ediyor.

Haziran ayındaki tema gününde İspanyol Mutfağı Menüsü  ile 
çalışanlarımız farklı bir mutfağın yemeklerini tatma fırsatı buldu.

mayıs

temmuz

Bobin Boyama Sarım Makineleri Parkı Revizyonu Yapılıyor

Bobin Boyama Bölümündeki Yumuşak ve Sıkı Sarım makineleri 
revizyonu yapılıyor.

Fadis marka makinelerin yerine son model SSM marka sıkı ve 
yumuşak sarım makineleri kurum işlemi tamamlandı.

Yapılan revizyon ile tüm sıkı sarım makineleri SSM marka oldu.

Hijyen ve Genel İlk Yardım Eğitimi Verildi

İşyeri Hekimi Dr. Bilal Erdoğan tarafından Organize 
Sanayi Bölgesi Eğitim Salonunda tüm çalışanlara 
hijyen uygulamaları ve genel ilk yardım bilgileri 
konusunda eğitim verildi.

Yeni Tüp Sanfor Makinesi Devreye Alındı

Ferraro marka yeni tüp sanfor makinemiz devreye alındı.

Son teknolojik gelişmeleri bünyesinde barındıran makine 
ile müşteri isteklerinin daha esnek şekilde karşılanması 
hedefleniyor. 
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Kumaş Boyama Planlama Bölümünde yapılan 
asma kat devreye alındı. Depolama alanını yaklaşık 
%40  arttıracak alan ile partileme esnekliği 
sağlanmış olacak.

ağustos

Mehmet Durgut'u Kaybettik

2010 yılından beri işletmemizde çalışan mesai arkadaşımız 
Mehmet Durgut 6 Ağustos 2016 günü evinde geçirdiği kalp 
krizi sonucu 47 yaşında hayatını kaybetti.

Merhuma Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Geleneksel Piknik Etkinliğimiz Düzenlendi
28 Ağustos Pazar Günü Honaz Dağı Milli Parkı Mesire 
Alanında yaklaşık 310 kişinin katılımı ile pikniğimizi 
düzenledik.

Yoğun iş temposundan bir nebze uzaklaşan 
çalışanlarımız piknik boyunca düzenlenen etkinliklere 
ve yarışmalara katıldı.

Kahvaltı ve öğle yemeği yanında, patlamış mısır, 
pamuk şeker ve macun gibi servislerin de yapıldığı 
etkinlik gün boyunca çalışanlarımızın ve ailelerinin 
stres atmalarına yardımcı oldu.

Piknik sırasında ayrıca Deniz Tekstil Boyahanesinde 
20 yılını dolduran personelimize birer plaket ve 
birer çeyrek altın hediye edildi.
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18  Deniz'den

Doğum Yeri/Tarihi: Bölingen/Almanya 

Medeni Hali: Evli

Askerlik Durumu: Yapıldı

Eğitim:   Ön lisans

Yabancı Dil: İngilizce

İş Tecrübesi: 5 yıl

İçimizden biri
Tufan Kıroğlu - KB Planlama 

Bölümlerimizi 
Tanıyalım

Kalite Kontrol 
2015 yılında kurutma bölümünden ayrılarak yeni bir bölüm 
haline getirilen kalite kontrol bölümünde; kalite kontrol şefi 
ve 6 kalite kontrol operatörü olmak üzere 7 personel ile 
müşteriden gelen siparişlerin termin durumuna göre açık 
en örgü kumaşların kalite ve sarım işlemi gerçekleştirilir.

Kumaşlar toplamda 80 adet ayrı hata parametresi (delik, 
yağ lekesi, örgü hatası vb..) ile incelenerek kalitesi yapılır 
ve bölümde 2 adet bulunan otomatik sarım ve paketleme 
makineleriyle sevkiyata hazır hale getirilir.

Kalitesi yapılan her top kumaş için kumaşta bulunan 
mevcut hatalar, hata kodları ile birlikte bilgisayara işlenir. 
Her parti kumaş için ilgili hatanın kayıtlı puan değeri baz 
alınarak o partiye ait hata raporu çıkartılır ve kalite kontrol 
işlemi sonrasında alınan raporlara göre ürünlerin sevk 
işlemi yapılır.

En sevdiği
Renk:  Siyah

Müzik: Pop,Türk Halk müzği, arabesk

Yemek: İskender

İçecek: Zafer Gazoz, Ayran

Hobileri: Fotoğraf çekmek, Sinema, Futbol

Fobileri: -

En çok görmek istediği yer : Küba

Denizli’de En Sık Gittiği Yer: Çamlık, Yenişehir 

Tuttuğu Takım: Galatasaray

Tekstil Olmasa Yapmak İsteyeceği Meslek: Fotoğrafçı-Grafiker

Neden Tekstil:  İş potansiyeli yüksek 

Neden Denizli: Memleketim

Neden Deniz Tekstil: Alanında en iyisi olduğu için  

En son
Okuduğu Kitap: Aklından bir sayı tut (John Verdon)

İzlediği Film: The Revenant 
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Aramızdan Ayrılanlar
Musa Aşık, Emre Çevik, Zeynep Sevgi, Hanife Erdaş

Doğum Tarihleri
Doğum günü olan arkadaşlarımıza mutlu yaşlar diliyoruz.

Adı-Soyadı Görevi Doğum Tarihi

Aramıza Katılanlar
Ömer Torlak, Hafize Gürel, Tuba Özzeybek Avcı, Taner Uçar, Mahmut Kömür, Aliye Şeker

Çocuğu Olan Çalışanlarımız

Evlenen Çalışanlarımız
Evlenen çalışanımız olmamıştır.

Adı-Soyadı Görevi Doğum Tarihi

Aramıza katılan arkadaşlarımıza Deniz Tekstil ailesine hoş geldiniz diyoruz. Ailemizden ayrılan arkadaşlarımıza ise 
bundan sonraki hayatlarında başarı ve mutluluk dileriz.

Ali Pala: Defne Gülse Pala 07.04.2016, Alican Doğan: Eymen Doğan 02.07.2016, 
Selçuk Aksarı: Doruk Aksarı 04.08.2016
                                                             

Ümmü Bardak
Iraz Deniz
Mesut Güdücü
Hilmi Yurtseven
Uğur Zengin
Gizem Öz
Ömer Torlak
Erdöner Çam
Hafize Gürel
Halil Köse
Bekir Kes
Ali Altıntaş
Bekir Eryıldız
Osman Demirok
Tair Erden
Veli Çetin
Hüseyin Ercan Esen
Kadir Arıkan
Mustafa Bozkurt
Nursel Arıkan
Selma Sobay
Ramazan Baysal
Hakan Yaşar
Ertekin Yazar
Nursen Çul
Fatih Öz
Yusuf Malkoç
Mehmet Baylav

Şahin Akan
Ramazan Singil
Ziya Çakıcı
Ramazan Ayhan
Bekir Arayıcı
Ramazan Tire
Yunus Karadeniz
Mahmut Köse
Ümmü Gülsüm Kesen
Göksel Kaygısız
Hayati Karahan
Coşkun Öz
Kemal Karataş
Hüseyin Aksoy
Songül Uslu
Huriye Özbek
İlker Aksu
Zihni Bolat
Tufan Kıroğlu
Hamdi Akaz
Bilge Yıldırım
Kasım Çaylı
Murat Erbay
Ayhan Kurt
Hayrullah Kömürcü
Şükrü Karaca
İhsan Yılmaz

Y. Sarım Ustası
Y. Sarım Ustası
KB Makine Op.
KB Makine Op.
KB Makine Op.
Üniversite Stajeri
Balon Sıkma Op.
Bekçi
Test Lab. Laborant
Kalite Kontrol Op.
BB İşletme Şefi
Mal Açma Op.
KB Makine Op.
KB Makine Op.
Yükleme Op.
Balon Sıkma Op.
Mal Açma Op.
Bekçi
Tüp Kesme Op.
Sarım Op.
Çayocağı Per.
Partileme Op.
BB Makine Op.
Proses Mühendisi
İş Güvenliği Uzmanı
Sanfor Op.
Yemekhane Per.
BİM Sorumlusu

Mal Açma Op.
Yemekhane Per.
KB Makine Op.
Santeks Op.
Kalite Kontrol Op.
Yükleme Op.
Kazan Op.
KB Postabaşı
Sarım Op.
BB Vardiya Amiri
KB Makine Op.
Test Lab. Laborant
Mekanik Bakım Per.
Elektrik Bakım Şefi
Sıkı Sarım Ustası
Sarım Op.
İşletme Müdürü
Kimyasal Depo Sor.
Planlama Elemanı
Ramöz Op.
Test Lab. Şefi
RF Kurutma Op.
KB Planlama Sor. Yrd.
BB Vardiya Amiri
Kurutma Postabaşı
KB Makine Op.
Yükleme Op.

01.09
01.09
01.09
01.09
10.09
10.09
13.09
15.09
18.09
23.09
01.10
01.10
01.10
02.10
02.10
03.10
04.10
06.10
10.10
12.10
15.10
26.10
28.10
31.10
01.11
06.11
06.11
09.11

10.11
13.11
13.11
15.11
17.11
17.11
20.11
24.11
25.11
01.12
03.12
05.12
05.12
06.12
09.12
10.12
10.12
10.12
11.12
12.12
13.12
16.12
17.12
19.12
21.12
22.12
24.12
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20  Kültür-Sanat

M Ü Z İ K

K İ T A P

Sıla / Mürekkep
Sıla, sabırsızlıkla beklenen altıncı stüdyo albümü 

"Mürekkep"i müzikseverlerle buluşturuyor.

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada paylaştığı 

kapak fotoğrafı ile hayranlarına albüm müjdesi 

veren Sıla, merakla beklenen yeni albümünü 

Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlıyor.

Toplam 12 şarkıdan oluşan albümdeki tüm 

şarkı sözleri Sıla Gençoğlu'na ait. Bestelerin 

bir kısmı her zamanki gibi Efe Bahadır 

ortaklığında. Efe Bahadır' ın yanı sıra 

Fatih Ahıskalı da beste ortaklarından. 

"Yeni Ay" albümünde Bedük'le çalışan 

sanatçı, bu albümde de kuralını bozmuyor.

29 Nisan'da tüm dijital platformlarda ve Sıla 

VEVO YouTube kanalında dinleyiciyle buluşacak olan albümün çıkış şarkısı "Afitap"ın müziği de Florent Boshnjaku imzası taşıyor. 

Albümde emeği geçen isimlerden biri de düzenlemeleriyle İskender Paydaş. Diğer sürpriz aranjör isim de Ozan Bayraşa. 

Albümün müzikal sürprizlerinden bir diğeri de Prag Filarmoni Orkestrası'nın bir şarkıdaki konukluğu.

Albüm İçeriği: 1.Lacivert 2.Ziyan 3.Can Dostum 4.Engerek 5.Afitap 6.Müstehcen 7.Yan Benimle 8.Bırak 9.Münferit 10.Kurşun 

11.Günaydın Sevgilim 12.Engerek (Bedük Remix)

Dorothy ilk defa öldüğünde on iki yaşındaydı. 
En azından bana söylediği buydu. 
Delirdiğini düşünmüştüm ama şimdi ona inandığım için esas 
deli ben miyim diye merak ediyorum. 
Öyleysem bunların hiçbirinin önemi yok demektir. 
Ama değilsem… 
Eh, o zaman dünya benim düşündüğüm gibi bir şey değil demektir.
Üstelik tek bir dünya yok.

Kafanız karıştıysa canınız sıkılmasın. Benimki de karışmıştı. 
Okuyun, anlayacaksınız. Sonra karar verirsiniz: 
Ben mi delirdim yoksa siz mi?

Hortum seni sürükledi. Şimdi hikâyeye baştan başlayacaksın. 

Aklını, kalbini, duyularını karıştıracak bir dünyayla karşı karşıyasın. 
Bu diyarda gündüzler karanlık turuncu, güneş siyah, geceler bembeyaz.
Büyünün yerini bilim aldı.
Hatırladığın herkes, her şey artık çok daha güzel, korkunç, acımasız… 

Yeniden keşfetmeye hazırlan: OZ'u ya da kendini!

Adam Fawer / Oz

Yazar: Adam Fawer
Sayfa Sayısı: 384
Baskı Yılı: 2016
Dili: Türkçe
Yayınevi: April Yayıncılık
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Da Vinci Şifresi ve Melekler & Şeytanlar 
romanlarının yazarı Dan Brown, 
bu sefer rotasını üç imparatorluğun 
merkezi olmuş, insanlık tarihi kadar 
eski, dünyanın incisi İstanbul' a 
çeviriyor.

Yönetmen: Ron Howard
Oyuncular:Omar Sy, Felicity Jones, 
Ben Foster, Tom Hanks, Irrfan Khan

Inferno/Cehennem
Vizyon Tarihi: 14.10.2016
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22  Gezi KAZ DAĞLARI

Bu sayımızda Kaz Dağlarında olacağız. 

KAZ DAĞLARI
Çanakkale ve Balıkesir sınırları içinde yer alan Kaz Dağları’nın en 
alçak yeri Edremit Körfezi’nin kuzey kıyıları, en yüksek yeri de 
1774 metrelik Karataş Tepesi. Yani bölgeye gittiğinizde hem 
deniz, hem de orman manzarası bulacaksınız. Ege’de kışın 
yaprak döken ağaçların bol olması, sonbaharı rengarenk 
sevenler için bir avantaj. Tertemiz akan şelalelerin ardında kalan, 
sarı ve turuncu yapraklarla donanmış ağaçlarla karşılaşmak 
hoşunuza gidecek. Küçükkuyu, Akçay, Altınoluk ve Güre gibi 
denize kıyısı olan bölgelerde konaklamanız mümkün.

Kaz Dağı ya da Kaz Dağları olarak iki biçimde adlandırılan dağ 
büyük ölçüde Biga Yarımadası'nda uzanmaktadır. Kaz Dağları, 
batıda Dede Dağı, ortada esas Kaz Dağı ve üç tepesi (kuzeyde 
Babadağ, ortada Karataş tepe, güneyde Sarıkız tepesi) doğuda 
Eybek Dağı, kuzey doğuda Gürgen Dağı ve Kocakatran 
Dağı’ndan oluşur. Güneş batarken Edremit Körfezinin karşı kıyısından Kaz Dağı
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Üç tepesi olan esas Kaz Dağı'nın en yüksek tepesi 1774 metre 
olan Karataş tepesidir ve Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre 
beldesinin kuzey-kuzey batı istikametine düşmektedir. 
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Ayazma mesire yeri ise Kaz Dağı 
zirvesinin kuzey batısına düşmektedir ve mesire yerine ulaşmak 
için Bayramiç'ten yaklaşık 17 km'lik Evciler Beldesi yolunu takip 
edip Evciler'den sonra 6 km'lik yol aşılarak ulaşılabilir.

Kazdağı, söylenceler açısından da oldukça zengindir. Adı antik 
Grek mitolojide İda olarak geçmektedir.

Kazdağı Efsaneleri
Kazdağları ve çevresinde anlatılan hikâyeler, ritüeller ve çeşit 
çeşit inanışların temelinde miras olarak bir sonraki nesle kalmış, 
sentezlenmiş bir kültürün varlığını hissedilir. Bölgeye yerleşen bir 
halk önceki halkların sözlü mirasına kendilerinden de eklentiler 
yaparak yeni yeni anlatılar ortaya çıkarmıştır. M.Ö. 7000'li yıllardan 
günümüze kadar motifler ortak olarak kullanılmıştır.

Sütüven ve Hasanboğuldu Şelaleleri 
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Sütüven ve Hasanboğuldu 
Şelaleleri, Kaz Dağları'nın denize bakan bir yamacında 
konumlanmıştır. 

Tam bir doğa harikası. Bir gölet ve bir şelalenin eşsiz uyumu, 
görenleri hayret içinde bırakacak. Yeşil doğanın tam ortasından 
akan Sütüven Şelalesi, yakınında bulunan Hasanboğuldu Göleti 
ile bir bütün olmuş durumda. 

Bu harikalar diyarının çevresinde zeytin yağı, çam ve çiçek balı 
satan, yüzünden gülücük hiç eksik olmayan köylülerle 
karşılaşmanız mümkün. Zıplayan su anlamına gelen Sütüven 
Şelalesi, gerçekten isminin hakkını veriyor. 

Ege ve Marmara bölgesini ayıran Kaz Dağları'nın en yüksek tepesine, 
Sarıkız Tepesi denilmektedir. Bu tepenin çok güzel bir efsanesi vardır. 
Dilden dile dolaşıp günümüze kadar gelen efsane kahramanı Sarıkız 
adında bir genç kızdır. 

Efsaneye göre babasıyla yaşayan Sarıkız, babası hacca gittikten sonra 
köyün delikanlılarının konuşma isteği üzerine hepsini reddetmektedir. 
Babası haçtayken Sarıkız'dan yüz bulamayanlar kötü dedikodular 
çıkarır. Babasının hac yolculuğu biter ve köye döndüğünde tüm koy 
halkı sırt çevirir yaşlı adama. Adam köydeki dedikoduları duyar ve 
kızını istemese de öldürmek zorunda kalır. Alır yanına birkaç kaz ve 
kızını, çıkar Kaz Dağları'na. Dağların en tepesine çıkınca kızına 
kıyamaz ve yabani hayvanlar yer diye bırakır kızını Kaz Dağları'nda. 
Köye indiğinde öldürdüğünü söyler fakat aklı hep kızında kalır. 

Bir süre sonra köye gezgin olarak gelenler, Kaz Dağları'nda sarı saçlı 
bir kızın yardımını gördüklerini söylerler. Kızın ermiş olduğunu da 
düşündüklerini eklerler. Babanın kulağına bu dedikodu gelince, kendi 
kızı olabileceğini düşünür ve çok heyecanlanır. Kızının ölmemiş 
olduğunu görmek için hemen Kaz Dağları'na çıkar sevinçle. Yüksek bir 

tepeye çıktığında kızını karşısında görür. Baba kız sarılırlar. Sarıkız 
babasına saygıda kusur etmez. Yaşlı adam kızını karşısında sağlıklı 
gördüğü için oracıkta şükür namazı kılmak ister ve kızından abdest 
alması için su getirmesini ister. Sarıkız bir anda uzanarak elindeki 
ibriği yetişemeyeceği uzaklıktaki Güre Çayı'ndan yetişip su alır. Babası 
gördükleri karşısında şaşkına döner ve kızının gerçekten ermiş 
olduğunu anlar. O sırada Sarıkız bir anda kaybolur. Efsane bu şekilde 
sona ermektedir. Kaz Dağları'nda bulunan tepe bu efsanedeki 
Sarıkız'dan almıştır.

ADATEPE KÖYÜ, ZEYTİNYAĞI MÜZESİ VE 
TAŞMEKTEP 
Günlerden bir gün Mahmut Bey gelip "Küçükkuyu'da bir eski 
zeytinyağı fabrikası satılıyor. Orayı alıp müze yapabilir hem de 
butik bir üretim yeri kurabiliriz" diyor. Ve Türkiye'nin bu alandaki ilk 
tarihi koleksiyonu olan Adatepe Zeytinyağı Müzesi ortaya çıkıyor. 
Açıldığı günden itibaren yerli ve yabancı turistlerin akınına 
uğrayan bu müzeye her yıl on binlerce ziyaretçi geliyor. Bu 
müze-fabrikada üretilen zeytinyağları ve sabunlar başta Japonya 
olmak üzere birçok ülkeye satılıyor. Köyde eski bir okul var. Bu 
okulu kiralıyor ve Taşmektep adında ilginç bir okul çıkarıyorlar 
ortaya. Yetişkin meraklılara yönelik haftalık, 15 günlük, aylık 
eğitimler vermeye başlıyorlar. Burada felsefe, sosyoloji, 
matematik, fotoğrafçılık, tarih alanında dersler veriliyor, atölyeler 
açılıyor. Okulda İlber Ortaylı, Mithat Sancar, Mete Tunçay, Serhan 
Ada, Kamil Fırat, Ömer Laçiner gibi önemli isimler dersler veriyor. 
Sonbahar gelince de köyün kadınlarının kurduğu bir atölyede 
şehirlilere, ekmek, tarhana, erişte, peynir ve salça yapımı 
öğretiliyor. 

Nasıl Gidilir?
Kaz Dağları'na otobüsle ve özel 
araçla gitmek mümkün.
Denizli Kaz Dağları arası 380 km.

Nerde Kalınır?
Özellikle yaz aylarında Kaz Dağları 
çevresindeki ilçelerde konaklama 
imkanı fazla, kış aylarında ise belli 
başlı turistik tesislerde kalmak 
mümkün.

Ne Yenir?
Balık ve et ürünleri yanında, 
yörenin zeytin yağı ile yapılmış 
yöresel yemekleri mutlaka 
denemelisiniz.
Gene çevre ilçelerde pek çok 
yemek alternatifi bulmak mümkün
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24  Başka Pencere

Z e k a  O y u n u

Boyahane işletmemizde yemek hizmetini veren Sofra 
Aşçısı Yıldıray Kara'dan yeni tarifimiz aşağıdaki gibi.

S o f r a ' d a n  S o f r a y a

Bu sayıdaki sorumuz da aşağıdaki gibidir. 
Cevaplarınızı iletişim kanalları ile 
Selçuk Aksarı'ya iletebilirsiniz.

Geçen Sayının Cevabı

Yapılışı
Rostoluk etimizi temizleyip sinirlerini alalım bıçak ile birkaç 
yerinden delik açıp içine sarımsak sokalım ve etlerimizi 
yağda her tarafını çevirerek kızartalım.
Başka bir tencerede soğan, havuç, maydanoz sapını 
soteleyip salçayı ekleyelim. Bu sosu da soteleyip 
baharatlarını koyalım, suyunu verip, rostoları içine 
atıp tamamen pişirelim.
Pişen etlerimizi yuvarlak kesip tabağa önce patates püresi, 
üstüne de dilimlediğimiz rostoyu koyup servis edelim.
Püre yapılışı
Patatesleri soyup iri doğrayalım, tamamen haşlayıp suyunu 
süzelim. İçine süt ve tereyağı koyup güzel çırpalım püre 
yapalım.

Malzeme

DANA ROSTO 
 
10 kişilik
Rosto et 2 kg
Salça 100gr
Baharat
Patates  4 kg
Süt 500 gr
Tereyağı 200 gr
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O b j e k t i f e  T a k ı l a n

TETROMİNO
Tetromino, 4 adet kenarları itibariyle komşu kareden 
oluşan ve aşağıdaki 5 farklı şekilde olan bir şekildir.

Bu tetrominolardan her birinden 
16 şar tane kullanarak aşağıdaki 
8x8'lik kareyi elde etmek sitiyoruz.

Hangi tetromino ile bu kare 
elde edilemez?

Şekilde ? işareti ile gösterilen yere ne gelmelidir?

Cevabımız ters ve düz 5 rakamı olacaktı

Doğru cevap veren arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.
Gökçe Eryılmaz
Raziye Sak 
Ercan Akyol
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