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Merhaba 2017!
Yeni bir yıl yeni umutlarla geldi.

2016 acı tatlı pek çok hatıra ile geride kaldı. 

Umarım yeni yıl hayatınızı mutluluk ve huzurla doldurur.

2017 yılında bizleri Deniz Tekstil olarak neler bekliyor?

Eğitimlere ve yatırımlara devam edeceğiz.

Belgelendirme süreçlerinde uzun dönemdir 

gündemimizde olan 50001 çalışmalarının sonuçlanması 

ile Entegre Yönetim Ara Denetiminde ISO 50001 

Enerji Yönetim Sistemleri Belgesi de denetim 

kapsamına girecek.

Aynı zamanda revizyona uğrayan ISO 9001 Kalite ve 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemlerinde de yeni 

revizyonlara uygun düzenlemelere başlayacağız.

Bu çalışmaların dışında alt yapı iyileştirmeleri ile ilgili 

çalışmaları da yürütüyor olacağız.

Amacımız üretim kalitesini ve verimini arttırırken daha 

çevreci üretim yapmak, çalışanlarımızın sağlığını daha 

üst seviyede korumak ve daha az enerji kaynağı 

tüketmek olacak.

Burada sizlerin katkısı da yıl boyunca yapılacak bu 

çalışmalarda önem taşıyor olacak.

Birlik ve beraberlik içinde Deniz Tekstil ailesine 

mutlu ve güzel bir yıl dilerim.



2 Güncel PETROL

Dünyada petrol fiyatları uzun dönemin en düşük 
değerlerine ulaştı. Ancak ülkemizde dolar kuru ve vergi 
yükü nedeni ile petrol fiyatlarında beklenen düşüşleri 
görmedik.
Dünya petrol fiyatlarına baktığımızda 2014 yılında 110 
dolar seviyesinde olan fiyat, 2016 başlarında 40-50 dolar 
bandına kadar düşmüştü. 

Bu dönemde ise kurşunsuz benzin için fiyatlara 
baktığımızda ham petrol 110 dolar bandındayken (2014 
yıl başı) ortalama 4,7 tl olan kurşunsuz benzin fiyatı petrol 
40 dolara gerilediğinde ortalama 4,3 tl olarak 
gerçeklemiştir. (2015 yıl sonu)
Son 15 yıldaki değişime bakarsak kurşunsuz benzin için 
ortalama fiyatlar aşağıdaki şekilde gerçeklemiş.
Yıl            Ort. Fyt. (tl)
2000 0,59
2001 1,24
2002 1,62
2003 1,74
2004 2,29
2005 2,57
2006 2,75
2007 3,06
2008 2,78
2009 3,38
2010 3,87
2011 4,03
2012 4,31
2013 4,78
2014 4,46
2015 4,29
2016 4,80
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Faiz 
Nasıl 
Belirleniyor?

Hemen herkesin araç sahibi olduğu bu günlerde, 
araçlarda yakıt tasarrufu ile ilgili bazı pratik bilgileri "Çevre" 
Sayfamızdaki yazımızda sizlerle paylaşıyoruz.

Ham petrol nedir?
Koyu renkli, yapışkan ve yanıcı bir sıvı olan ham petrol, 
metan, etan, propan, bütan gibi çeşitli hidrokarbonların 
bileşiminden oluşur. Petrolün yoğunluğu; kimyasal 
bileşimine ve yapışkanlığına (viskosite) göre değişir. 

Çoğunlukla hafif petroller (yüksek graviteli) açık kahve, 
sarı veya yeşil renkli; ağır (düşük graviteli) petroller ise 
koyu kahve veya siyah renkli. Türkiye'de Batman'da çıkan 
petrol ağır petrol sınıfına giriyor. 

Yüksek graviteli petrolün rafinajından çoğunlukla jet yakıtı, 
benzin, gaz yağı ve motorin gibi hafif ve beyaz ürünler, 
düşük graviteli petrolün rafinajından ise daha çok fuel-oil, 
kalorifer yakıtı ve asfalt gibi ağır ve siyah ürünler elde 
ediliyor. 

Pe t r o l v e Pe t r o l F i y a t l a r ı
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Ham Petrolün Fiyatı Nasıl Belirlenir
Ham petrol çıkarıldığı ülkeye bağlı olarak, farklı kalite ve 
fiyattan piyasaya sürülüyor. Her petrol türü farklı ürünlere 
yönelik olduğundan fiyatları da değişkenlik gösteriyor. 
Petrol çeşitlerini üç grup olarak ele almak mümkün. 
1) WTI (West Texas Intermediate) petrolü, ABD’nin Texas 
ve Oklahoma eyaletlerinde çıkarılan petrole verilen isim. 

2) Brent Petrolü, Kuzey Denizi'nden çıkarılan farklı 
petrollerin karışımına deniliyor.

3) OPEC Petrolü ki; fiyatı 11 OPEC üyesi ülke (Cezayir, 
Libya, Nijerya, Endonezya, İran, Irak, Kuveyt, Katar, Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezuela) tarafından 
belirleniyor. 
Brent'in fiyatı Londra'daki Uluslararası Petrol Ticareti 
(International Petroleum Exchange=IPE) tarafından; WTI 
petrolünün fiyatı New York Emtia Borsası'nda oluşuyor. 
Piyasada yer alan petrol çeşitlerinin fiyatları, genelde Brent 
petrol temel alınarak belirleniyor. 

Türkiye de petrol alırken, Brent petrolüne göre fiyatlamaları 
kullanıyor. Ancak Türkiye, ülkeden ülkeye, uzun vadeli 
sözleşmeler yoluyla ithalatını karşıladığı için, Brent'in 
günlük dalgalanmalarından kendini koruyor. Genelde 3 
aylık ortalama Brent fiyatı dikkate alınarak; toptan alıcı 
olma avantajından da yararlanarak, genelde 10 dolar 
daha az fiyata ithalat yapılabiliyor.

"Varil" kavramı en değişmeyen şey 
Ham petrol denilince, akla gelen en orijinal kavram ise 
"varil fiyatı". Ham petrolde varil kavramı, 1800'lü yılların 
ikinci yarısında ABD'de kullanılan tahtadan yapılma ilk 
varillere kadar gidiyor. 1 varil, 0.136 ton ham petrol 
anlamına geliyor. Yani 1 ton ham petrolün içinde 7.35 varil 
bulunuyor.

Türkiye'de Fiyatlandırma
Türkiyede petrol fiyatı EPDK (Enerji Piyasası Denetleme 
Kurulu) tarafından belirlenir. EPDK tarafından belirlenen 
fiyatlar tavan fiyatlar olup sektördeki akaryakıt dağıtım 
şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını 
belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım 
şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa 
satış fiyatlarını uygulamakta veya bulundukları bölgenin 
rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını 
uygulamakta serbesttirler.

EPDK ülke içinde satılacak akaryakıt fiyatını belirlerken iki 
şeyi kıstas alır; birincisi ülkeye en yakın, en büyük 
uluslararası pazarın giriş limanındaki fiyat. Diğeri de ABD 
doları.
Ülkemiz için en yakın ve en büyük petrol girişi Avrupa'nın 
Akdeniz Pazar girişi olduğu için fiyatların temelinde 
İtalya'nın Genova / Lavera Limanı'ndaki Platts European 
CIF MED fiyatı kullanılır.

Her bir petrol ürünü için Platts tarafından verilen bu fiyatlar, 
belirli bir formül ile iç piyasada satış fiyatı belirlenir. 



D
e

n
iz

'd
e

n
 S

a
yı

:3
8

4 Sektörden TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN BAKIMI VE SAKLANMASI

Bireylerin temel ihtiyaçlarından birisi olan giysilerin uzun süreli ve 

kalitelerini yitirmeden kullanılması, oluşturulduğu malzeme ve 

üretim gibi özelliklerine bağlı olmakla birlikte, satış sırasında ve 

sonrasında önerilen bakım ve koruma kurallarının doğru olarak 

izlenmesine bağlıdır. 

Giysilerin bakımında, üretildikleri malzemelerin cinsi, lif türleri ve 

bu liflerin kullanım oranları gibi özellikler önemlidir. Giysiler bitkisel 

ya da hayvansal olarak doğal liflerden üretilebildiği gibi, yapay 

liflerden de üretilebilir. Bu lif özelliklerine göre bakım ve koruma 

kuralları değişmektedir. Bu kurallar giysiler içinde yer alan 

etiketlerde ya da satış etiketlerinde yer alan bakım sembolleri ile 

tüketicilerin bilgisine sunulmaktadır. Bu sembollerin ve 

anlamlarının bilinmesi giysi bakımı ve kullanımında önemlidir. 

Ülkemizde tekstil ürünleri üzerinde yer alan etiketlerdeki yıkama 

talimatlarını içeren grafik sembollerin, toplumun çoğunluğu 

tarafından bilinmediği, bundan dolayı da birçok tekstil ürününün 

kullanılamaz hale geldiği ya da zarar gördüğü yapılan 

araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

Çamaşır makinesinin icadından önce tüketicilerin yün ve 

pamuklu giysileri kolaylıkla tanıdıkları ve bakım etiketlerine ihtiyaç 

duymadan bu ürünleri kolaylıkla temizleyebildikleri bilinmektedir. 

Son yıllarda özellikle giysilerde kullanılan hammadde türlerinin 

çeşitlilik kazanması ile birlikte tüketiciler bu ürünlerin bakımı ile 

ilgili problemleri daha sık yaşamakta ve bir çok giysinin hem 

görünümü, hem de dayanıklılığı ürünün bakım sürecinde zarar 

görmektedir 
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Dünyadaki gelişmelere bakıldığında, Federal Ticaret 
Komisyonu’nun (Federal Trade Commission-FTC), ilk kez 
1971 yılında bakım etiketi kurallarını yayınlayıp, bakım 
etiketlerinde ürünün nasıl temizleneceği hakkında en az bir 
metodun belirtilmesi kuralını getirdiği görülmektedir. 

1 Ocak 1984’teki ilk revizyonda basit bir dil ve semboller 
kullanılmaya başlanmış, 1 Temmuz 1997 yılındaki ikinci 
revizyonda ise, bakım etiketlerinin üzerinde yer alan yazılar 
kaldırılarak yerine sadece sembollerin kullanılmasına karar 
verilmiştir. Avrupa ülkelerinde ise 1963 yılında kurulmuş olan 
GINETEX (Tekstil Ürünlerinin Bakım İçin Etiketlenmesi 
Uluslararası Kuruluşu) 1975 yılında bakım etiketleri ile ilgili tüm 
çalışmaları üstlenmiştir. Halen 15 üyesi bulunan GINETEX 
lisan bağımlılığı olmayan sembollerin geliştirilmesi yolu ile tüm 
dünyada aynı sembol ve işaretlerin kullanılmasını 
amaçlamaktadır (http://www.ginetex.org). GINETEX 
uluslararası düzeyde bakım sembol ve işaretlerinin kullanımını 
kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla ISO (International 
Standart Organization) ile bir anlaşma yaparak bu 
sembollerin ISO’ ya üye olan tüm ülkelerde de kullanılmasını 
sağlamıştır.

Ülkemizde ise tekstil ürünlerinin işlenmesi ve etiketlenmesine 
ilişkin tebliğ 2 mayıs 1996 gün ve 22624 sayılı resmi 
gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ, tekstil 
ürünlerinin en uygun şekilde bakımının yapılması için, 
üzerlerine kalıcı şekilde konulan ve semboller yolu ile 
kullanılan bir grafik sistemini, etiketlemeyi ve bu sembollerin 
kullanım şeklini kapsamaktadır.

Giysilerin bakımında, giysilere yerleşmiş lekeler ve bu 
lekelerin temizliğini de dikkate almak gerekir. Her bir lekenin 
giysi üzerindeki etkisi ve giysilerdeki lekelerin temizleme 
yöntemleri farklıdır. Lekeleri sorunsuz bir şekilde temizlemek 
için, giysilerin bakım etiketlerinde yer alan lif özellikleri, leke 
türleri, giysilerin yıkama koşulları, giysinin ağartılabilir ya da 
ağartılamaz özellikte oluşu dikkate alınmalıdır. Lekelerin 
bazıları evde uygulanabilen yöntemlerle temizlenirken, bazı 
lekeleri temizlemek için profesyonel yardım almanız 
gerekebilir. 

Giysilerin sadece kullanım sırasında değil, aynı zamanda 
kullanım sonrasında korunmasında ve saklanmasında da 
dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Giysiler kullanım 
sonrasında havalandırılmalı ve uygun askılarda formları 
bozulmayacak şekilde korunmalıdır. Giysiler uzun bir süre 
kullanılmayacaksa, giysinin lif özelliğine göre, gardırop, valiz 
gibi ortamlarda veya giysiye uygun olan çeşitli paketleme 
gereçleriyle paketlenerek saklanmalıdır.

Her kıyafetin saklama şekli farklıdır. Örneğin kazakları 
katlayarak saklayabiliriz ancak montları, klasik pantolonları,

gece kıyafetlerini ve ceketleri asarak dolaplarımızda 
muhafaza etmek daha uygundur. Çünkü kazakları asarsanız 
yünlü yapısından dolayı kendini salacaktır ve formu 
bozulacaktır ama ceket, mont, pantolon gibi kıyafetleri asmak 
formlarının korunmasını sağlayacaktır. Klasik pantolonlar 
saklanırken de askıya asılmalıdır. Bu aşamada pantolon ütü 
izine denk gelecek şekilde katlanarak askıya asılmalıdır. Kot 
pantolonlar da asılarak saklanabileceği gibi katlanarak 
çekmecelerde de saklanabilir. 

Çok sık kullanılmayan giysilerimizi ya da mevsim değişikliği 
nedeniyle kaldırmak istediğimiz kıyafetleri hurç denilen 
fermuarlı bohçalarda saklayabiliriz. Kışlıklarımızı ya da 
yazlıklarımızı saklarken kazak gibi yünlü giysileri katlayarak 
kaldırabiliriz. Ancak ceket, mont gibi kıyafetler konçlar yani 
uzun naylon ya da pamuklu formlarda üretilen büyük giysi 
muhafaza poşetlerine konulmalıdır.

Giysileri kaldırma işlemine başlamadan önce  temiz 
olduğundan emin olun. Parfüm ve deodorant kalıntıları, 
zaman içerisinde kumaşların renginin solmasına; giysi 
üzerinde kalan kırıntılar ise, güvelerin gelmesine sebep olur. 
Bu yüzden saklama işleminden önce yıkanmaları uygun 
olacaktır. Lekeli kıyafet başka bir kıyafetin üzerine 
konduğundan bu leke diğer giysiye de geçebilir. Ya da 
gıdadan dolayı oluşmuş bir leke var ise bu böceklerin 
gelmesine yol açabilir. Bu sorunların yaşanmaması adına 
kıyafetler temizlendikten sonra saklanmalıdır. 

Kıyafet saklama aşamasında giysilere zarar veren güveleri 
uzak tutmak adına karanlık, kuru, serin ve temiz alanların 
seçilmesine özen gösterilmelidir. Doğru alan seçmiş 
olmanıza rağmen yine de kıyafetlerinize ulaşan böcek ya da 
güveler olabilir, bunun için de ekstra önlemler alabilirsiniz. 
Mesela lavanta hem güve itici hem de antibakteriyel olduğu 
için rahatlıkla kullanabileceğiniz bir koruyucudur. Keten 
keselere koyduğunuz lavantayı kıyafetlerin arasında koyarak 
hem giysilerinizin güzel kokmasını sağlayabilir hem de onları 
güvelerden koruyabilirsiniz. Güvenin bir diğer düşmanı da 
herkesin bildiği üzere naftalindir. Ancak naftalin kokusu biraz 
ağır olduğu için direkt kıyafetlerin arasına koymak yerine bir 
kesenin içinde dolaba asmanızı ya da çekmecenin en 
köşesine koymanızı tavsiye ederiz. Ek olarak tebeşir 
kullanabilirsiniz. Çünkü tebeşir fazla nemi emerek 
küflenmenin önüne geçmenizi sağlar.

Kaynaklar:
•tekstilmuhendisleri.blogspot
•2007 gazi üniversitesi endüstriyel sanatlar egitim fakültesi dergisi sayı:20, s.1-15 
kadın tüketicilerin ev tekstil ürünlerini kullanım durumları, tercih ve sorunları
•işlevsel bir pazarlama aracı olarak yıkama ve bakım etiketleri (kadın tüketicilerin 
bakım etiketi ve sembollerini algılama davranışları) 
Reha Saydan-Hüseyin Kanıbir-Sima Nart
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6  Teknoloji-Sağlık GÖZ

Göz mucizevi bir organımız. Işığı alıp beyinde işlemden geçirip 
görüntüleri oluşturan bir sistem olan görme sistemi doğuştan 
veya sonradan ortaya çıkan sorunlar nedeni ile bu yetisini 
kaybedebiliyor. Bu nedenle yetişkinlerin yılda bir kez, çocukların 
ise yılda iki kez göz kontrolü yaptırması öneriliyor.

Belli Başlı Göz Rahatsızlıkları
Katarakt Hastalığı
Katarakt, net görmemizi sağlayan doğal göz merceğinin 
saydamlığını kaybetmesi ve matlaşmasıdır. Başka bir anlatımla 
görmemizin buzlu bir camın arkasından bakıyormuş gibi 
olmasıdır.

Katarakt, ileri yaşlarda görülen bir göz hastalığı olmasına 
rağmen; yeni doğan bebeklerde, şeker hastalarında, göze gelen 
fiziksel darbeler sonrasında, uzun süreli kortizonlu ilaç 
kullananlarda da görülebilen bir göz hastalığıdır.

Dünya genelinde gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki en 
temel körlük sebebi katarakt hastalığıdır.
Kataraktın belirtileri; çok ince detayları görebilme yeteneğimiz, 
giderek küçülen rakamlardan oluşan testlerle kontrol edilir.
• Görmenin yavaş yavaş azalması
• Işığa hassasiyet (göz kamaşması)
• Okuma zorluğu
• Gece görüşünde bozulma
• Renklerde soluklaşma veya sararma
• Gözlük numaralarının sık değişmesi

Görmek en önemli duyu işlerimizden biridir. Görmediğimiz bir dünyada ışığın ve karanlığın, 
renklerin ve tonların hiçbir anlamı olmaz. 

Tekstil sektöründe çalışanlar olarak gözlerimizin önemi daha da artıyor. 

Göz Tembelliği (Ambliyopi)
Göz tembelliği iki gözün aynı netlik ve seviyede görememesidir. 
Halk arasında çok konuşulan, fakat az bilinen bir konudur. Fark 
edilmesi oldukça zor ve fark edildiği zaman da genellikle tedavi 
için geç kalınmış olmaktadır. Zamanında tanısı konduğunda ve 
tedavisi yapıldığında tedavisi kolay bir hastalıktır.

Gözün öndeki kırıcı ortamlarından görüntü bir şekilde sinir 
tabakasına ulaşmaz ya da bulanık olarak oluşacak olursa kişi 
de göz tembelliği oluşur. Göz tembelliğine sebep olan 
durumların bir an önce ortadan kaldırılması ve görme sinirinin 
uyarılmaya başlanması gerekir. Bu uygulanmadığı takdirde göz 
tembelliği kalıcı hale gelebilmektedir.

Göz tembelliğinin tedavisine ne kadar erken başlanırsa sonuç o 
denli başarılı olacaktır. En başarılı sonuçlar 6-7 yaşına kadar 
alınmaktadır.

Retina (Sinir Tabakası)
Retina, göz küresinin arka duvarını bir duvar kağıdı gibi 
kaplayan ve görme hücrelerinden oluşan ağ tabakasıdır. 
Retinada oluşan hastalıklar doğrudan görme duyumuzu tehdit 
eder.

Retina hastalıklarına aşağıdaki hastalıklar örnek verilebilir:
• Şeker ve hipertansiyon hastalığına bağlı kanamalar
• Retina damar tıkanmaları
• Retina dekolmanları / yırtıkları

G ö z S a ğ l ı ğ ı
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• Sarı nokta hastalığı
• Doğumsal retina hastalıkları
• Retina altında sıvı birikmesi, retina ödemi
• Göz içine giren yabancı cisimler
• Makula delikleri
• Vitreoretinal yüzey bozuklukları
• Retina tümörleri
 
Retina hastalığının belirtileri:
• Ani veya yavaş görme kaybı
• Kırık-eğri görme
• Işık çakmaları
• Göz önünde uçuşan koyu cisimler (uçuşan sinekler)
• Görüşün perdelenmesi
• Gelip geçici ve kısa süreli görme kaybı
• Görüş alanında karanlık bölgeler oluşması

Göz Muayenesinde Nelere Bakılıyor?
Görme Keskinliği
Çok ince detayları görebilme yeteneğimiz, giderek küçülen 
rakamlardan oluşan testlerle kontrol edilir.

Göz Kapaklarının Durumu
Göz kapakları, gözyaşı bezleri, gözyaşı kanalları ve göz 
etrafındaki alanların durumu incelenir.

Göz Kaslarının Durumu
Göz hareketleri, şaşılık, çift görme olup olmadığı saptanır.
Göz Tansiyonu
Göz tansiyonunun ölçümü Glokom hastalığının erken teşhisi 
için büyük önem taşımaktadır.
Biomikroskobik Muayene
Büyütücü mikroskop yardımı ile konjonktiva, sklera kornea, 
iris, lens gibi dokuların detayları incelenir.
Göz Dibi Muayenesi
Bu muayene ile Diyabete bağlı oluşan retinopatiler, retina 
dekolmanı, glokom, hipertansiyon, beyin tümörü ve vücuttaki 
çeşitli hastalıklara ait belirtiler saptanabilir.

Glokom
Halk arasında “Karasu Hastalığı” veya “Göz Tansiyonu” olarak 
bilinen glokom, göz içi basıncı yüksekliğine bağlı olarak görme 
sinirinin hasara uğramasıdır. Buna bağlı olarak kişinin görme 
alanı / görme genişliği yavaş yavaş daralır. 40 yaşından sonra 
tüm bireyler şikayeti olmasa bile en az yılda bir kez göz 
tansiyonları açısından bir göz hekimi tarafından muayene 
edilmelidirler.
Glokomun belirtileri
• Sabahları belirginleşen baş ağrıları,
• Zaman zaman bulanık görme,
• Geceleri ışıkların etrafında ışıklı halkalar görülmesidir.

Glokom Riskini Artıran Faktörler Nelerdir?
• Ailede glokom öyküsünün olması (genetik yatkınlık)

• 35 yaşın üzerinde olunması
• Şeker hastalığı
• Şiddetli kansızlık veya şoklar
• Yüksek-düşük sistemik kan basıncı (vücut tansiyonu)
• Yüksek Miyopi
• Yüksek Hipermetropi
• Migren
• Uzun süreli kortizon tedavisi
• Göz yaralanmaları

Diyabet ve Göz
Diyabet (Şeker Hastalığı) yaşam boyu süren, şeker yüksekliği 
ile seyreden, kontrol altında tutulmadığı takdirde bütün 
organlarda hasarlar yapan bir hastalıktır. Diyabette göz 
sorunları geçici görme bozukluklarından, çift görmeye, takip 
ve tedavi edilmediği takdirde kalıcı görme kaybına kadar 
giden “diyabetik retinopati” ye yol açabilir.

Şaşılık
Gözlerin birbiriyle olan paralelliğini kaybetmesidir. Gözleri aşağı-
yukarı, sağa veya sola hareket ettiren kasların birinde veya 
birkaçında kuvvet azlığı veya fazlalığı olması şaşılığa neden olur. 
Bunun sonucunda bir göz karşıya düz bakarken diğeri içe, dışa, 
yukarı veya aşağı kayabilir. Şaşılığın oluşmasında tek bir neden 
yoktur. Farklı nedenlerle şaşılık oluşabilir.

Şaşılık tedavisinde erken teşhis çok önemlidir. Bundan dolayı 
doğum sonrası ve erken çocukluk döneminde çocukların göz 
şikayeti olmasa bile mutlaka bir göz hastalıkları uzmanı 
tarafından muayene edilmesi gereklidir.

Bebek ve Çocuklarda Göz Sorunlarının Teşhisi Önemli
Pek çok önemli göz hastalığı küçük yaşlarda ortaya çıkar. Ancak 
erken teşhis ve doğru tedavi ile başarılı sonuçlar elde edilebilir. 
0-16 yaşlarındaki çocuklarda göz muayenesi hiçbir şikâyet 
yoksa;

• Doğumdan sonraki ilk aylarda,

• İlk 1 yaşında

• Şikâyeti olsun ya da olmasın 3 yaşında,

• Okula başlamadan önce,

• Okul süresince düzenli göz muayenesinin mutlaka yapılması gereklidir.

Aşağıda belirtilen bulgular varsa vakit kaybetmeden göz muayenesi 
yapılmalıdır:

• Bir gözü kısma ya da kapatma,

• Siyah görünmesi gereken göz bebeğinde beyaz ya da puslu renk,

• Cisimleri sürekli gözüne yakın tutma,

• Başını bir yana eğerek bakma,

• Gözlerini sık sık ovuşturma,

• Bir veya iki gözün içe veya 
dışa kayması,

• Prematüre doğum,

• Ailede göz tembelliği teşhisi,

• Ailede göz bozukluğu.



D
e

n
iz

'd
e

n
 S

a
yı

:3
8

8  Bilgisayar Dünyası TEKNOLOJİK Hazırlayan: Mehmet Baylav

34 gün şarj ı giden 
telefon lenovo p70
Akıllı telefonlarda en büyük problemlerden biride 

malumunuz şarj olayıdır. Şarj konusunda sürekli 

çalışmalar yapılsa da özelikle internet  işin içine 

girdiğinde piyasa da bulunan telefonlar 

maksimum 1 yada 2 gün kadar 

kullanılabilmektedir. Tabi burada telefonlarının çok 

kurcalamayanlar 3-4 gün kullanabilirler.

İlerleyen teknoloji ile beraber artık internet her an 

gerekiyor. Lenovo bu konuda yaptığı atılım ile 

yeni geliştirmiş olduğu P70 modeli stand by 

konumunda 34 gün şarj dayandığını söylüyor.

Lenovo P70 Modelinin Özellikleri

• 4000 mA Batarya

• MediaTek MT6752 işlemeci 1.7GHz

• 2GB of RAM

• 16GB microSD desteği

• Android 4.4.4 KitKat

• 13 MP arka 5 MP arka kamera

Apple'ın 2007 yılında satışa sunduğu iPhone'u 

hiç kullanmayan sahibi, 7 yıl aradan sonra, 

telefonu internetten 15 bin dolara sattı.

İlk iPhone olma özelliğini taşıyan ve 2007'de 

tanıtıldığında Apple'ın telefon pazarındaki ilk 

silahı olan birinci jenerasyon iPhone'lar, 

bugünkü iPhone'lara kıyasla pek çok özelliğe 

sahip değildi.

Apple uygulama mağazası dahi bulunmayan 

ilk iPhone'u o günlerde satın alan bir eBay 

kullanıcısı, aldığı iPhone'u hiç kullanmadı ve 

yıllarca bir köşede sakladı.

7 yıl sonra ise antika değeri olabilir 

düşüncesiyle bu iPhone'u satışa çıkaran eBay 

kullanıcısı gelen teklifler karşısında şaşkına 

döndü; zira açık artırmanın başlamasından çok 

kısa bir süre sonra teklifler hızla artmaya 

başladı ve cihaz nihayet 15 bin dolar yani 30 

bin TL'nin üzerinde bir fiyata satıldı.

4 GB'lık iPhone'un hiç jelatinini dahi açmayan 

kullanıcı pek çok insana da ilham kaynağı 

olacağa benziyor; zira kullanıcıların bugün 

aldıkları iPhone'u saklayıp yıllar sonra 'servet' 

yapmaları artık hiç de imkansız değil.

İ lk Iphone 
30 bin l i raya sat ı ldı
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Düz veya yokuş aşağı hıza uygun yollarda ayağımız 

ister istemez gaz pedalına biraz daha basma ihtiyacı 

hissediyor. Farkında olmadan hız limitlerini aşıyoruz. 

Dikkatsizlik veya aşırı hız ise kazalara davetiye 

çıkartıyor. Sonucu her halukarda kötü bitiyor. Peki 

çözüm olarak yollara ekstradan trafik polisi mi yoksa 

radar mı koymalıyız. Ya da ödenen ceza ücretlerini çok 

yüksek seviyelere mi çıkartmalıyız?

Bunun cevabını Japonlar bulmuş ve uygulamaya 

koymuş. Sürücüler hıza müsait yollarda kendi istekleri 

ile ayaklarını gazdan çekip yavaşlıyor, 80-90km/h lik 

hıza düşüyorlar. Hiçbir yaptırım, hiçbir zorlama yok ama 

istatistiklere göre tamamına yakın sürücü bu hız limitine 

uyuyor.

Japonlardan traf ik 
kazalar ına çözüm: 
Melodi l i yol

Nasıl mı? Evet Japon Mühendisler yola tırtıklar atarak 

ve bunu sadece 80-90km/h hızla giderken 

dinleyebileceğiniz melodiler işlemişler.Tıktıkların 

aralıkları çalması istenilen melodiye göre düzenlenerek 

tamamlanıyor. Her türlü eski veya yeni asfalt yola 

uygulanabilen bu zekice yöntem ile kazaların önüne 

geçilebildiği gibi insanların da stresini azalttığı kesin.

Umarız yakın zamanda ülkemizde de bu uygulama 

hayata geçer ve yolların kaza oranı yüksek yerlerine 

melodi çalan tırtıklar yaparlar.

Ortaokul öğrencisinden 
“elektriği kapatan 
kapı kilidi” projesi
Kastamonu'da ortaokul öğrencisi Sevim Nur 

Ünlüyol, anahtarla iki kez çevrildiğinde elektrik 

sisteminin devre dışı kalmasını sağlayan kapı 

kilidi geliştirdi.

Kastamonu'da 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi 

Sevim Nur Ünlüyol, annesinin her dışarı 

çıktığında duyduğu endişeye son vermek için, 

kapı anahtarla kapatıldığında elektrik sisteminin 

devre dışı kalmasını sağlayan kilit tasarladı.

Kuzeykent Ortaokulu öğrencisi Sevim Nur 

Ünlüyol, evden her çıktığında elektrikli aletleri 

kapatıp kapatmadığı endişesini yaşayan 

annesi Güler Ünlüyol'u rahatlatmak amacıyla 

proje geliştirdi.

Ünlüyol, yaklaşık 1 yıl süren çalışması sonucu 

elektrik sistemini devre dışı bırakan kapı kilidi 

tasarladı.

Sevim Nur Ünlüyol, AA muhabirine yaptığı 

açıklamada, sistemle özellikle kadınların 

dışarıya daha rahat çıkabileceğini, evde 

elektrikli aletlerini açık unutup unutmadıklarıyla 

ilgili sıkıntı yaşamayacağını söyledi.

Annesinin her dışarı çıktığında elektriği sorun 

ettiğini belirten Ünlüyol, şunları kaydetti:

“Bu buluşu annemden yola çıkarak geliştirdim 

çünkü dışarı çıktığımızda sürekli 'Ocakta bir şey 

unuttum mu', 'Elektrikleri kapattım mı' gibi 

düşünceleri oluyordu. Bu artık takıntı 

aşamasına gelmişti. Gezmesinin de tadını 

çıkaramıyordu. Ben de bu soruna çözüm 

bulmak istedim. 'Bunların önüne geçmek için 

bir şey yapabilir miyiz' diye düşündüm. 

Yaptığım çalışma sonucunda bu sistemi 

geliştirdim. Sistemde kapı kilidi ile elektrik 

sigortası arasında bağ kuruluyor. Böylece kapı 

kilitlendiğinde, elektrik sistemi devre dışı 

kalıyor.”
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10  İSİG TEDBİR

Geçtiğimiz günlerde Adana'da bir öğrenci yurdunda çıkan 
yangından 10'dan fazla öğrenci yanarak hayatını kaybetti.

Bazı televizyonlardan canlı yayınlanan yangın sırasında, 
bizler oturduğumuz yerden görüntüleri izlerken, en üst 
katta yangın çıkış merdiveni girişinde sıkışan öğrenciler 
panik ve korku içinde beklerken alevlerin arasında 
canlarını kaybetti.

Ülkemizde yaşanan her felaketten sonra karşımıza bu 
felaketi hazırlayan onlarca ihmal zinciri çıktı.

Peki yanlışlar neydi ve bu yanlışlar başka nerede karşımıza 
çıkıyor? Kısaca bunlara bakalım.

Acil Kaçış Yolları ve Merdivenleri
İnsanların toplu olarak bulunduğu mekanlarda uygun 
yapıda ve sayıda acil kaçış yolu bulunmalı. 

Acil kaçış yolları zemin katlarda emniyetli yerlere açılmalı.

Yüksek binalarda ise emniyetli kaçış (yangın) 
merdivenlerine ulaşan yollar bulunmalı.

Kaçış yolları ve merdivenleri uygun genişlikte olmalı, 
kapatılmamalı ve acil durum aydınlatması ile aydınlatılmış 
olmalıdır.

Binaların Yangından Korunması 
İle İlgili Temel Bilgiler

Acil Çıkış Kapıları
Yangın ve benzeri bir acil durumda binada bulunanların 
kolaylıkla bina dışına çıkmasını sağlayacak kapılar 
bulunmalıdır.
Bu kapılar  içeriden kolayca açılabilecek yapıda olmalıdır.

Kapılar kilitlenmemeli, önlerine eşya konmamalı, acil 
durumlarda aydınlatılmış olmalıdır.

Bu kapılar ilgili yasal mevzuatta belirtilen süreler kadar 
yangına dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.

Toplumsal Kültürümüz Acil Durumlar İçin Ne Kadar Yeterli?
Herhangi bir alış veriş merkezine veya okula gittiğinizde 
dikkat ettiniz mi?
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Acil çıkış kapıları nerede? Önlerinde eşya var mı? 

Peki önlerine kapının amacını bilmeyenlerin izinsiz 
kullanmasını engellemek için emniyet şeridi çekilmiş bir 
acil çıkış kapısı gördünüz mü?

Peki yollarda emniyet şeridinin amacını biliyor muyuz? Bu 
yollara acil bir durum olmadan giren araçların aslında bir 
ambülansın, bir itfaiye aracının zamanında olay yerine 
gitmesine engel olacağını biliyor muyuz?

Yangın İhbar ve Söndürme Sistemleri
Binada uygun sayıda ve yapıda yangın söndürme tüpü 
veya uygun söndürme sistemi kurulmuş olmalıdır.

Bu ekipmanların kontrolü periyodik olarak yapılmalıdır.

Alanı kullananlar veya yöneticilerin bu ekipmanların 
kullanımını öğrenmesi sağlanmalıdır.

Evinizde Yangın Söndürme Tüpünüz Var mı?
Eğer yoksa unutmayın!
Ev tipi ufak bir yangın söndürme tüpü yaklaşık 25 tl.ye 
satılmaktadır.

Bu tüp ile ufak bir yangını büyümeden söndürebilirsiniz. 
Bu sayede hem canınızı hem de yılların birikimi ile 
oluşturduğunuz yuvanızı yangın felaketinden 
koruyabilirsiniz.

Eğer varsa unutmayın!
Ailenizde herkes bu tüpün yerini ve nasıl kullanılacağını 
biliyor mu?

Tatbikatlar
Acil Durumlara hazırlıklı olmak için belirli aralıklarla 
tatbikatlar yapılmalıdır.
Tatbikatlar sırasında karşılaşılan sorun ve aksaklıklar en 
kısa sürede giderilmelidir.

Bu basit bilgiler canımızı korumaya her zaman yetmese 
de olası bir felakete karşı hazırlıklı olmamızı sağlar.
Hem iş yerimizde hem de özel hayatımızda bu konulara 
önem göstermemiz kendi canımızı, mesai 
arkadaşlarımızın ve ailelerimizin canını korumamızı sağlar.
Yangın ve diğer acil durumlarla ilgili alınmış tedbirlere 
uyunuz ve uyulmasını sağlayınız.

İş Güvenliği Yasal Mevzuatı Köşesi

Bu sayıdaki yasal mevzuatımız 6331 Sayılı İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu. Bu kanunun 12. maddesi.

Söz konusu kanun bu madde ile tahliye konusunda 

işverenin yükümlülüklerini tanımlamaktadır. 

Tahliye

MADDE 12 – (1) Ciddi, yakın ve önlenemeyen 

tehlikenin meydana gelmesi durumunda

işveren;

a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma 

yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, 

önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara 

gerekli talimatları verir.

b) Durumun devam etmesi halinde, zorunluluk 

olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak 

görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine 

devam etmelerini isteyemez.

(2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin 

güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile 

karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri 

durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, 

bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde 

müdahale edebilmelerine imkan sağlar. Böyle bir 

durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları 

olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu 

tutulamaz.

İşletmemiz tahliye ile ilgili düzenlemeleri "acil durum 

ve tahliye planları" ile yönetmekte, her yıl uygulamalı 

tatbikatlarını yapmaktadır.



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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14  Kalite-Çevre TASARRUF

Ancak unutmayın, hem çevreyi hem aile bütçesini hem de 
ülke bütçesini korumak için, mümkün derece toplu taşıma 
araçlarını kullanın, hatta mümkünse yakın yerlere 
yürüyerek gidin.

Gaz Pedalı Dostunuz Olmalı
Gaz pedalına dost olmak tasarrufun en temel 
uygulamalarından biri.
Gaz pedalına her sinirli ve sert basışınız yakıt tüketimini 
ciddi oranlarda arttırır.

A r a ç l a r d a Ya k ı t Ta s a r r u f u

Ayrıca yüksek ve aşırı düşük hızlar da yakıt tüketimini 
arttırır. Uzun yolda özellikle 90 km/saat ile 120 km/saat 
arasında %20-25 civarında yakıt tüketim farkı ortaya çıkar.

Aracınız Gözbebeğiniz Olmalı
Bakımlı araç az yakar. 
Motor bakımı, yağ kontrolü, filtrelerin kontrolü yakıt 
tüketimine direk etki eden hususlardır.

Araç için belirtilen kilometrelerde bunu bir yılda 
doldurmuyorsanız yılda en az bir kez yetkili serviste veya 
güvendiğiniz bir yerde bakımlarını yaptırınız.

Artan döviz kurları ile beraber, yakıt üzerindeki vergi yükü, dünyada son 2 yıldır düşüş eğiliminde olan 
petrol fiyatlarının tekrar artması ile benzin fiyatları 5 tl civarına tırmandı.

Peki araçlarımızda nasıl yakıt tasarrufu yaparız buna yakından bakacağız.
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Rölanti İyi Değildir
Aracın rölantide bekletilmesi motor ısıtmak için faydalı 
gibi gözükse de yakıt tüketimi dışında bir etkisi yoktur.

Vites Seçimi Önemli
Aracın hıza uygun viteste olması yakıt tüketimine direk 
etki eder. Çok düşük devir veya çok yüksek devirle 
kullanılan viteslerde yakıt tüketimi artar. Yeni araçlarda 
bu amaçla vites değiştirme uyarısı vardır. 

Ayrıca otomatik vitesli araçlar bu değişimi araç hızı ve 
gaz pedalına basışınıza göre ayarlar.

Kilolu Otomobil Çok Yakar
Evet, ilginç gözükse de doğru. Aracınızın bagajında 
lazım olur diye taşıdığınız her ilave ağırlık yakıt tüketimini 
arttırır.

Ayrıca aracın üzerine takılan her ilave aparat da hava 
direncini arttırarak aracınızın çok yakmasına neden olur.

Camlar ve Klima
Açık camlar aracınızın tüketimine 0,5 lt/100 km kadar 
etki edebilir.

Klima doğru ayarda kullanılmadığında ortalama 0,5-1 
lt/100 km fazla yakıt yakmanıza neden olurAyrıca düşük 
basınçla şişirilmiş lastiklerde de yakıt tüketimi artar. Bu 
aynı zamanda lastiğinizin erken yıpranmasına yol açar.

Lastikler
Lastikler sadece arabayı dört teker üzerinde tutmaz, 
yakıt tüketimine de etki eder.

Eskimiş lastikler yol tutuşu yanında yakıt tüketimine de 
etki eder.

Ayrıca düşük basınçla şişirilmiş lastiklerde de yakıt 
tüketimi artar. Bu aynı zamanda lastiğinizin erken 
yıpranmasına yol açar. 

Yakıt tüketimini azaltmak için lastiklere fazla hava 
basmak da çok olumlu sonuç vermeyecektir. Tasarruf 
edeceğiniz miktar lastiğinizin yıpranması, patlaması, 
fren mesafesinin uzaması gibi nedenlerle çok da bir 
önem taşımamaktadır.

Lastik basınçları için araç ve lastik satıcılarına, hava 
saatleri yanındaki tablolara bakınız.

Yeni lastik alırken tasarruflu lastikleri tercih edin..

Unutmayın
1- Aşırı hız yapmayın, yüksek devirlerde 
otomobil kullanmayın. 
2- Ani kalkıştan ve frenden kaçının. 
3- Yokuş aşağı inerken gazdan ayağınız çekin; 
vitesi boş atmayın, kontağı kapatmayın 
4- Fazla ağırlıklardan kurtulun. 
5- Aerodinamik yapıyı bozan eklentileri sökün. 
6- Hava filtresini sık sık değiştirin. 
7- Lastiklerinizi sık sık kontrol edin, hava 
basınçlarını fabrika verilerinde tutun. 
8- Hız sabitleme sistemini sadece düz yollarda 
kullanın. 
9- Uzun süre hareketsiz duracaksanız motoru 
kapatın, rölantide çalıştırmayın 
10- Yaz aylarında klimayı ihtiyaç duydukça 
kullanın. Yolculuk boyunca sürekli açık 
tutmayın.
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16  Deniz'den Kısa Kısa FAALİYETLER

Yemekhane Ege Günü
Sofra Grubu tarafından verilen yemekhane hizmetleri 
kapsamında tema gününde ege mutfağı vardı.

Ege yöresine özgü yemeklerin bulunduğu menü 
yanında yemekhanemiz Ege yöresine özel olarak 
düzenlendi. Ayrıca yemekhane çalışanları da folklorik 
kıyafetleri ile servis yaptı.

ekim

kasım

Genel Eğitim / Ramak Kala Olaylar ve Tehlikeli Maddelerle Çalışmalarda Güvenlik Eğitimi
Tüm çalışanlarımıza Kalite Güvence Müdürü ve İş Güvenliği Uzmanı 
Selçuk Aksarı tarafından Ramak Kala Olayları hakkında genel bilgilendirme 
eğitimi verildi. Ayrıca Deniz Tekstil Boyahanesi tarafından çekilen 
Bir Gün / İki Hayat adlı kısa film izletildi. Eğitimde ayrıca düzensiz 
zeminlerde çalışmanın riskleri de aktarıldı.

Duyem Firması Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Seher Yüksel tarafından 
ise Tehlikeli Maddelerin Karayollarında Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında 
"Tehlikeli Maddelerle Çalışmada Güvenlik" eğitimi verildi

Yumuşak Sarım Makinelerinin Tamamı Yenilendi

Bobin Boyama makine parkının iyileştirilmesi kapsamında 
yumuşak sarım makinelerinin tamamı son model SSM 
marka makineleri ile değiştirildi.

Tüp Kesme Makinesi Devreye Alındı
Üretim hazırlık süreçlerini hızlandırmak  
için yeni tüp kesme 
makinemiz devreye alındı.
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Problem Çözme ve Psikososyal ve Biyolojik Risk 
Etmenleri Eğitimi Verildi
İşyeri Hekimi Birol Erdoğan tarafından Psikososyal 
ve Biyolojik Risk Etmenleri Eğitimi, Kalite Güvence Md. 
Selçuk Aksarı tarafından ise Problem Çözme Teknikleri 
Eğitimleri tüm çalışanlara verildi.

aralık

Ayrıca Sağlıklı Beslenme ve Obezitenin Önlenmesi 
konusunda da Birol Erdoğan tarafından çalışanlara 
eğitim verildi.

Yangın Söndürme ve Tahliye Tatbikatları Yapıldı
Yangın ve diğer acil durumlara hazırlıklı olmak için 
yapılan yangın söndürme ve tahliye tatbikatı yapıldı.

 
Tatbikatta uygulamalı olarak yakılan ateş söndürüldü, 
tahliye tatbikatında ise sayım yapılarak tespit edilen 
yaralı personel işletmeden tahliye edildi.

Deniz Konfeksiyon Çalışanlarımız Atamızı Unutmadı
Konfeksiyon işletmesi çalışanları 10 Kasım Saat 09.05'te 
toplu olarak saygı duruşunda bulundu

Deniz Tekstil Honaz Tanıtım Günlerinde Yer Aldı
Pamukkale Üniversitesi tarafından düzenlenen 
İlçelerimizi Tanıyoruz günleri kapsamında Honaz İlçesi 
tanıtım günlerinde firmamız stand açtı.

Standda pamuktan bitmiş ürüne kadar üretim 
süreçlerini anlatan Deniz Tekstil üniversite öğrencileri 
ve öğretim üyeleri başta olmak üzere ziyaretçilerin 
ilgi odağı oldu.
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18  Deniz'den

İçimizden biri
Ersin KOCASU / KB Vardiya Amiri

Doğum Yeri/Tarihi: Çivril/20.02.1977

Medeni Hali: Evli

Askerlik Durumu: Tamam

Eğitim:   Lise Mezunu

Yabancı Dil: -

İş Tecrübesi: 18 yıl

En sevdiği
Renk:  Yeşil

Müzik: Özgün Müzik

Yemek: Yaprak Sarma

İçecek: Türk Kahvesi, çay

Hobileri: Futbol, gezmek

Fobileri: -

En son
Okuduğu Kitap: Yaşamın Kenarında Bir Kadın

İzlediği Film: Çakallarla Dans 4

: Çin SeddiEn çok görmek istediği yer
Denizli’de En Sık Gittiği Yer: Teraspark

Tuttuğu Takım: Galatasaray

Tekstil Olmasa Yapmak İsteyeceği Meslek: Spor Akademisi

Neden Tekstil:  Sektörü Geniş Olduğu İçin, 

Neden Denizli: Memleketim

Neden Deniz Tekstil: Vizyonu, misyonu geniş bir firma olduğu İçin, 
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Aramızdan Ayrılanlar
Yaşar Derer, Mahmut Kömür, Süleyman Çoltu, Betül Akçadağ

Doğum Tarihleri   Doğum günü olan arkadaşlarımıza mutlu yaşlar diliyoruz.

Adı-Soyadı Görevi Doğum Tarihi

Aramıza Katılanlar
Hasan Gültekin, Erol Kılıçer, Mehmet Gökçeayva

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.

01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
03.01
03.01
05.01
06.01
10.01
10.01
11.01
13.01
14.01
15.01
18.01
20.01
23.01
24.01
25.01
28.01
01.02
01.02
02.02
03.02
06.02
10.02
12.02
14.02
15.02

Mehmet Öğel
Kazım Yavuz
Hatice Çakın
Şahin San
Engin Uzun
Duygu Mercan
Abbaz Ersoy
Hüseyin Yılmaz
Emrah Tuna
Coşkun Bilir
Erdoğan Malkoç
Erkan Tepeli
Fadime Sürücü
Tufan Eliuz
Abdül Halim Kahya
İlkay Karataş
Recep Armağan
Süleyman Akyol
Emrah Kertik
Ahmet Mertoğlu
Ali Biçer
Tezcan Esgin
Coşkun Yılmaz
Mehmet Ali Taşkesen
Doğan Sağdıç
Yusuf Menekşe
Gökhan Avan
Taner Irtam
Bayram Gök
Adile Karcı
Ercan Akyol
Meral Gürbüz
Erdal Aydınalın

KB Vardiya Amiri
Santeks Op.
Sarım Op.
Kurutma Postabaşı
Açık En Sanfor Op.
Kartela Elemanı
Santeks Op.
Sanfor Op.
Santeks Op.
Kurutma Postabaşı
Yemekhane Per.
Balon Sıkma Op.
Yumuşak Sarım Ustası
Elektrik Bakım Per.
Yükleme Op.
Boya Lab. Laborant
Kalite Kontrol Şefi
Mal Açma Op.
KB Makine Op.
Şoför
Yükleme Op.
Mekanik Bakım Per.
Mal Açma Op.
KB Makine Op.
Kazan Op.
Tüp Kesme Op.
KB Makine Op.
Ramöz Op.
KB Makine Op.
Santral Opreratörü
Boya Lab. Şef Yrd.
Kurutma Bölüm Şefi
Ramöz Op.

20.02
20.02
21.02
26.02
01.03
01.03
01.03
01.03
02.03
05.03
08.03
10.03
10.03
10.03
11.03
15.03
18.03
19.03
21.03
23.03
23.03
26.03
28.03
29.03
29.03
01.04
01.04
05.04
06.04
09.04
11.04
20.04
20.04

Mahmut Esmer
Ersin Kocasu
Ali Serbes
Sinan Uygun
İsmail Uslu
Şerif Zora
Süleyman Uğuz
Yıldıray Kara
Deniz Çakal
Adem Teke
Şeref Yatkın
Hayrettin Şimşek
Şefaat Avcı
Hasan Gülsever
Mustafa Bacak
Bilhan Çoban
Hacı Ali Uysal
Murat İlhan
Nazire Özgür
Ramazan Özşahin
Mehmet Gökçeayva
Ömer Faruk İri
Mahir Yeşiltaş
Ali Aktaş
Özgür Sönmez
Ceylan Alp
Mesut Kocakaya
Ferhat Çomak
Niyazi Tan
Abdullah Kocasu
Engin Acar
Güneş Berber
Özlem Öğünç

KB Postabaşı
KB Vardiya Amiri
Boya Lab. Stajeri
KB Makine Op.
KB Makine Op.
İşletme Şefi
KB Makine Op.
Yemekhane Per.
Hemşire
Tüp Kesme Op.
Kurutma Temizlik Per.
Ramöz Op.
Kalite Kontrol Op.
Tüp Kesme Op.
Elektrik Bakım Per.
Mekanik Bakım Per.
Ramöz Op.
Gn.Md.Yrd.
Sarım Op.
KB Müşteri Temsilcisi
RF Kurutma Op.
Kalite Kontrol Op.
Elektrik Bakım Per.
Açık En Sanfor Op.
Elektrik Bakım Per.
Tüp Kesme Op.
Ramöz Op.
Kazan Op.
RF Kurutma Op.
KB Makine Op.
Kimyasal Depo Sor. Yrd.
Test Lab. Laborant
Boya Lab. Stajeri

Çocuğu Olan Çalışanlarımız
Nursen Çul, Ismahan Sağlık, Ümmü Güdücü, Ahmet Çapan, Mahmut Esmer, Tufan Kıroğlu, Emrah Tuna 

                                                             

15.02
15.02
17.02

26.04
27.04
28.04

Yusuf Çelen
Kazım İnan
Mukaddes Tuncer

Tuba Özzeybek Avcı
Ismahan Sağlık
Birol Erdoğan

Açık En Sanfor Op.
Kalite Kontrol Op.
Sıkı Sarım Ustası

Boya Lab. Laborant
Personel Sorumlusu
İşyeri Hekimi
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20  Kültür-Sanat

M Ü Z İ K

K İ T A P

Ümit Besen / Başka
Arabesk müziğin temel taşlarından Ümit Besen 

yeni albümü ile "Başka" bir yorum katıyor müziğine.

Klasikleşmiş şarkılarını rock tarzında yeniden 

seslendiren Ümit Besen, bu albümde Feridun Düzağaç, 

Pamela, Cem Adrian gibi ünlü isimlerle düet yapmıştır. 

Ümit Besen ayrıca Teoman, Mirkelam, Emre Aydın, 

Manga, Yüksek Sadakat, Pinhani, Grup Seksendört, 

Leyla The Band’ den beğeniyle dinlenen rock şarkılara 

da yer vermiştir. 

Albüm İçeriği

1.  Kim Dokunduysa Sana Ona Git

2.  Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi Feat Pamela Spence

3.  Nikah Masası Feat Bora Duran

4.  Islak Mendil Feat Cem Adrıan

5.  Beni Benimle Bırak

6.  Okul Yolunda Feat Feridun Düzağaç

7.  İstanbul'da Sonbahar

8.  Hatıralar

9.  Şimdi Hayat

10.  Aşk Durdukça

11.  Yokluğunda

12.  Bir Anda Feat Pinhani

1930'ların Almanyası... Nazilerin baskısından bunalan Yahudi asıllı 
tıp doktoru Gerhard Schlimann, çemberin yeterince daraldığını, 
kendisi ve ailesi için tek çarenin kaldığını hisseder: Kaçmak... 

Ancak işsizliğin, savaşın habercisi toplumsal karmaşaların ve 
her yere yayılan ayrımcılığın cenderesindeki bir dünyada 
insanca yaşanacak bir yer bulmak hiç de kolay değildir. 
Zira Gerhard Schlimann ve diğer Yahudilere sözümona 
gelişmiş ülkeler bir bir sırt çevirirken, bir tek Avrupa'nın 
kıyısındaki genç bir Müslüman ülke kucak açar: 
Türkiye Cumhuriyeti... 

Ayşe Kulin, Kanadı Kırık Kuşlar'da 1930'ların Almanya'sından 
2000'lerin Türkiye'sine uzanan bir ailenin dört kuşaklık 
hikâyesini anlatıyor bizlere. Sıradışı, güçlü, coşkulu, 
inançlı kadınların hikâyesi bu aynı zamanda. Elsa, Suzan, 
Sude ve Esra kendi sancıları ve değişimlerini vatanlarının 
çalkantıları ile iç içe yaşıyorlar. Kanadı Kırık Kuşlar, vatanı 
sevgi olan herkesin kalbine değecek...

Ayşe Kulin / Kanadı Kırık Kuşlar

Yazar: Ayşe Kulin
Sayfa Sayısı: 392
Baskı Yılı: 2016
Dili: Türkçe
Yayınevi: Everest Yayınları
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Altı yıl önce bulaştıkları mafya tarafından 
resmi düğün şarkıcılığı görevi icra 
ettirilen Salih ve Gürkan'ın tehlike ve 
eğlence dolu maceraları devam ediyor. 
'Çalgı Çengi İkimiz' de sevdiği kızla 
evlenmek için mafyadan ayrılmak 
isteyen Salih ve kuzeni Gürkan'a 
bunu gerçekleştirmeleri için tek 
bir şart sunulur. 

Gittikleri düğündeki nikah memurunu 
kaçırmaları emredilen ikilinin başına 
hiç beklenmedik ve birbirinden 
ilginç olaylar gelecektir.

Çalgı Çengi İkimiz
Vizyon Tarihi: 06.01.2017

Yönetmen: Selçuk Aydemir
Oyuncular: Murat Cemcir, Ahmet Kural
Süre: 1 Dakika
Tür: Komedi
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22  Gezi TRIPOLIS

Bu sayımızda Tripolis Antik Kenti’nde olacağız. 

T R I P O L I S
Tripolis Antik Kenti Denizli İli, Buldan İlçesi, Yenicekent Mahallesi 
sınırları içerisinde yer almaktadır. Plinius ve Ptolemaios gibi birçok 
antik yazarın metinlerinde adı geçen kent, M.S. 17 yy.’dan 
itibaren seyyahlar tarafından ziyaret edilmiştir. Helenistik 
Dönem'de Phrygia, Karia ve Lydia Bölgeleri'nin kesişim 
noktasında kurulan ve 'Apollonia' adını alan kent, kısa bir dönem 
Antoniopolis olarak da anılmıştır. M.Ö. 1. yüzyılda bu bölgelerden 
gelen halkların yerleşim yeri olması itibariyle 'Tripolis' adını alan 
kent, terk edilinceye kadar bu isim ile anılmıştır.
Tripolis'in ilk kez tarih sahnesine çıkışı Apollonia ismiyle 
Hellenistik Dönem'e dayansa da, kentin çevresinde 
gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında elde edilen arkeolojik 
materyal bu bölgedeki yerleşimin ilk izleri Kalkolitik Dönem'e 
dayanmaktadır. 6000 yıllık geçmişe sahip  kentin de içinde 
bulunduğu Lykos Vadisi, MÖ 190 yılında Seleukoslar ile 
Bergama Krallığı arasında yapılan Magnesia Savaşı'na kadar 
bağımsız kentlerden oluşmuş, bu savaşı Roma desteğinde 
kazanan Bergama Krallığı, M.Ö. 188 yılındaimzalanan Apameia 
(Dinar) Barışı ile bölge yönetimini ele almıştır. Bergama Kralı III. 
Attalos'un M.Ö. 133 yılında ölümünün ardından bölge tamamen 
Roma İmparatorluğu’na bağlanmıştır.
Tripolis en müreffeh yllarını Roma Dönemi içerisinde yaşamıştır.

Özellikle M.S. 2. yy.’dan itibaren kentte yeni bir mimari 
yapılanmaya gidilmiş ve şehir kapıları, caddeler, hamamlar, 
stadium, tiyatro ve meclis binası gibi kamu binaları kentin 
çehresinin tamamen değiştirmiştir. Roma İmparatorluk 
Dönemi'nde bir süre Sardeis Conventusu'u içerisinde yer alan 
kent belli bir zaman diliminde de Apameia Conventusu 
içerisinde yer almıştır. M.S. 3. yy.’a tarihlenen mermer blok 
üzerindeki yazıtlı heykel kaidesinden öğrendiğimiz kadarıyla 
Roma'da senatörlük yapan Tripolis'li Hermolaos kentin 
gelişiminde önemli rol oynamış olmalıdır. Tripolis, M.S. 325'de 
Nicaea Konsülü'nde Agogius, M.S. 431’de Efes Konsülü’nde 
Commodus, M.S. 451’de Khalkedon Konsülü’nde Paulus 
tarafından Piskoposluk seviyesinde temsil edilir. M.S. 494 
depreminden Hierapolis, Laodikeia ile birlikte Tripolis'te 
etkilenmiştir. M.S. 6. yy. sonu 7. yy. başında Anadolu toprakları 
üzerinde etkili olan Sasani akınları nedeniyle burada yaşayan 
halk bir süreliğine Tripolis'in yaklaşık 5 km. kuzeyindeki Direbol'a 
ve daha korunaklı dağ yamaçlarına taşınmıştır. Tripolis 13. yy. ın 
ilk yarısında Bizanslılar ile Türkler arasında bir kaç kez el 
değiştirir. Kentin yaslandığı dağın zirvesinde bir kısım mimarisi 
günümüze kadar sağlam kalabilmiş yuvarlak planlı kulenin dâhil 
olduğu bir kale kompleksinde 1243'de Nicaea Kralı Ioannes

Hazırlayan: Doç. Dr. Bahadır Duman
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Ducas Vatatzes ile Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev bir 
araya gelerek anlaşma imzalar. 1304-1306 tarihlerinden itibaren 
ise Tripolis'in de içinde bulunduğu bölgede İnançoğulları ve 
Germiyanoğulları ile birlikte Türk hâkimiyeti başlar. 1429'da 
Denizli ve çevresi Osmanlı hâkimiyetine girer.

Philadelphia Kapısı
Antik kaynakların verdiği bilgilere göre Pergamon’dan (Bergama) 
gelen ticaret yolu, Thyateria (Akhisar), Sardis (Salihli), 
Philadelphia (Alaşehir) güzergâhından geçerek Tripolis 
üzerinden Hierapolis ve Laodikeia antik kentlerine doğru devam 
etmektedir. Tripolis’in iki ana grişinden biri olan batıdaki 
Philadelphia Kapısı, 6 adet traverten ayak üzerinde yükselen iki 
gözlü bir kapıdır. Bu yapının yalnızca bir ayağı günümüze kadar 
ulaşmıştır. Bu ayağın onarım ve sağlamlaştırma çalışmaları 
tamamlanmıştır.

Hierapolis Kapısı
Tripolis’in bir diğer girişi ise güneydeki Hierapolis Kapısı’dır. Kent 
merkezinin yaklaşık 300 metre güneyindeki üzüm bağları 
arasında kalan kalıntıları, traverten ayaklar üzerinde mermer 
bloklarla yükseltilen bu kapıya aittir. Mimari bezemelerin 
gösterdiği stil özellikleri göz önüne alındığında, bu yapının M.S. 
2. yüzyıl ortalarına tarihlendiği anlaşılmaktadır.

Tiyatro
M.S. 2. yy. ortalarında inşa edilmiş olan Tripolis Tiyatrosu, Tiyatro 
Hamamı'nın kuzey batısındaki doğal yamaca yaklaşık 50º lik bir 
eğimle yerleştirilmiştir. Çürüksu Havzası'na bakan tiyatroyu 
çevreleyen analemna duvarı 100 m. çapındadır. 8.000 kişi 
kapasiteli tiyatronun oturma basamaklarının bir kısmı yamaçtaki 
eğim nedeniyle orkestra bölümüne kaymış, bir kısmı ise toprak 
altındadır. 

Bouleuterion (Meclis Binası)
Kent merkezine yakın bir alana inşa edilen yapı, kesme traverten 
bloklardan oluşmaktadır. 44x64 m. ölçülerinde olan yapının 
duvarlarının bir kısmı toprak üzerinde görülebilmektedir.

Büyük Hamam
Kentin batı girişinde bulunan yapı 85,45x63,36 m. ölçülerindedir. 
Sıralı tipteki Büyük Hamam; batıdan doğuya doğru, frigidarium 
(soğukluk), tepidarium (ılıklık) ve caldarium (sıcaklık) 
bölümlerinden oluşmaktadır. 

Kemerli Yapı
Erken Bizans Kilisesi 4 ve doğu bitişiğindeki tabernaların 
kuzeyine inşa edilen Kemerli Yapı, doğu-batı yönlü uzanmakta 
olup, dikdörtgen bir forma sahiptir. Geç Hellenistik- Erken Roma 
Dönemi’nde inşa edilen, ancak M.S. 4. yy.’da ikinci bir kullanım 
evresi bulunan Kemerli Yapı’nın genişliği 10,60 m. iken, mevcut 
uzunluğu 36,35 m.’dir. Yapı, bir ayakları yapının ortasındaki 
sütunlara ve diğer ayakları kuzey ve güney duvarlara basan iki 
kemerden oluşan toplam 15 kemer dizisi ve kemerlerin üzerinde 
de büyük kesme taşlardan yapılmış çatı bloklarından 
oluşmaktadır. Söz konusu yapı elemanlarından 14 adet sütun, 
20 kemer ve 88 çatı bloğu günümüze kadar korunagelmiştir. 

Agora
Sütunlu Cadde'nin kuzeyinde yer alan agoranın kazı çalışmaları 
devam etmekte olup 6 m. genişliğindeki batı portiğinin 58 m. lik 
kısmı açığa çıkarılmıştır. Batı Portiğin batısını kuzey-güney yönlü 
bir duvar sınırlarken, doğusunu her 2 m.’de bir bulunan, portiğin 
ahşap çatısını taşıyan,  3,50 m. yüksekliğindeki 23 sütun 
sınırlamaktadır. 

Nymphaeum (Orpheus Çeşmesi)
Mermer bir podyum üzerinde yükselen Nymphaeum, Sütunlu

Cadde ile Hierapolis Caddesi'nin kesişim noktasındaki traverten 
sütunların dış yüzeyleri tıraşlanarak bu alana inşa edilmiştir. 5,60 x 
3 m. ölçülerindeki çeşme; Roma Dönemi’nde yapılmış olup 
Erken Bizans Dönemi’nde de çeşitli değişikliklerle kullanılmıştır. 

Mozaikli Konut
30,60x10,15 m.lik kısmı açılan Mozaikli Konut, iki mozaik zeminli, 
bir kireç harç zeminli, bir tuğla zeminli odadan, bir latrinadan ve 
bir apsisli yapıdan oluşmakta olup Geç Hellenistik- Geç Roma 
Dönemleri arasında üç kullanım evresi bulunmaktadır. 

 

Nasıl Gidilir?
Denizli şehir merkezinden günübirlik
minibüslerle, ya da özel aracınızla.
Denizli Tripolis arası: 35 km.
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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
Ayvaların kabuğunu soyup ortadan ikiye bölelim.
Çekirdeklerini çıkaralım. Hepsini tencere koyup az suda 
haşlayıp, ayvaları fırın tepsisine dizelim.
Elmaların kabuğunu soyup rendeliyelim, rendelenmiş 
elmaları ayvaların içine doldurup üstüne şeker dökelim.
Üzerine tarçın serpip  üstünü folyo ile kapatıp ayvaları 
tamamen pişirelim. Folyoyu çıkartıp az daha fırında pişirelim.
Fırından çıktıktan sonra soğutup üzerine kaymak veya 
antep fıstığı serpip servis edelim.

Malzeme

AYVA  TATLISI  
 
10 kişilik
Ayva: 5 Adet
Şeker : 500 Gr
Elma : 3 Adet
Karanfil : 5 Adet
Tarçın : 1 Yemek Kaşığı

K a r i k a t ü r Selçuk Erdem

Çevreci Kampanya
Bir yaz kampında sakız ambalajı toplama kampanyası 
düzenlenir. Kampanyada toplanan her 4 sakız 
ambalajına 1 sakız hediye edilmektedir.

100 sakız ambalajı toplayan bir çocuk, bu ambalajlarla 
en fazla kaç adet sakız kazanabilir ?

C şıkkındaki tetramino ile karenin tam olarak doldurulması 
mümkün değildir. Ya bir kare boş kalır, ya da 1 kare 
şeklin dışına taşmış oluruz.

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?

Maalesef bu sorumuza doğru cevap veren çalışanımız 
olmadı.

a b c d e

O b j e k t i f e  T a k ı l a n



1950 'd en bu güne s i z l e r in d e s t e ğ i i l e . . .

Saraylar  Mh.2.T�car� Yol 466 Sk. No:5  M.EFENDİ / DENİZLİ

www.okulk�rtas�ye.com.tr      �nfo@okulk�rtas�ye.com.tr

0 258 261 3311 - 263 1648  - 241 7732 - 241 2356    0 258 261 33 11   

KALİTEYİ UCUZA ALABİLECEĞİNİZ ADRESİNİZ

YETKİLİ SATIŞ NOKTASI VE BAYİSİ OLDUĞUMUZ 
FİRMALARLA SİZLERE KALİTEYİ VE UCUZLUĞU
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