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Merhaba
2017 yılının ortasına gelmek üzereyiz.
Bu dergi baharın ilk günlerinde elinize ulaşmış olacak.
Yayın Kurulu
Selçuk Aksarı / Murat İlhan / İlker Aksu
Grafik Tasarım, Baskıya Hazırlık ve Basım
İdegrafik Ltd. Şti.

Basım Tarihi: Mayıs 2017

Yazışma Adresi
Deniz Tekstil San. ve Tic. A.Ş Boyahanesi
İbrahim Çallı Caddesi Organize Sanayi
2. Bölgesi

Mayıs ayının ilk haftalarında Boyahane işletmemiz ve
çalışmalarını tamamlayabilirse Konfeksiyon işletmemiz
ISO denetimlerine giriyor olacak. Bu nedenle
çalışmalarda sizlerin katkısı ve katılımı her zamanki
gibi büyük önem taşıyor.
Dergimizde pek çok habere yer verdik. Bunların içinde
üzerinde durmak istediğim haberlerden biri Boyahane
kısmında devreye alınan mobil ÜTAP (Üretim Takip Programı)
uygulaması. Bu uygulamanın yapılmasında çalışanlarımızdan
Hayrettin Şimşek ve Göksel Kaygısız'ın farklı zamanlarda
yaptıkları önerilerin katkısı büyük oldu. Bildirim sistemlerinin
gelişmemize ve bu gelişmeden hepimizin faydalanmasına
katkı sağlıyor. Bu nedenle fikirlerinizi paylaşmanız toplam
kalite dediğimiz olgunun yerleşmesi için önem taşıyor.

Gürlek / Denizli
Tel:0.258.269 15 20
Fax:0.258.269 11 66
kgb@deniztekstil.com.tr
boyahane@deniztekstil.com.tr

İkinci önemli gelişme ise "Tasarım Merkezi Belgesi"nin
alınması. Seasoul markası ile yıllardır markalaşma ve tasarım
konularında çalışmalar yapan firmamızın bu birikimini bir
temele dayandırması gelecek dönemde firmanın gelişimi
için önem taşıyor. Buradan çıkacak tasarımların iplikten
itibaren işletmenin her adımında itici güç olacağını umuyoruz.
Ve tabi ki bir diğer önemli gelişme, grup şirketlerimiz arasına
katılan Salbakos enerji. Bu yatırım ile de temiz enerji
konusunda Denizli'de adını çevre koruma çalışmalarına
katkı hanesine yazdırmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
Yaz gibi aydınlık ve güzel günler yaşamak dileği ile
güzel bir yaz dilerim sizlere.

Bu dergi Deniz Tekstil Boyahane Bölümü’nün
ücretsiz kültür faaliyetidir.

Selçuk Aksarı

Deniz'den Sayı:39
Sayı:35
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Güncel

TASARIM MERKEZİ BELGEMİZ

Faiz
Nasıl
Belirleniyor?
Deniz Tekstil Tasarım Merkezi Belgesi Aldı
"Tasarım Merkezi Belgesi" Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
Ar-Ge Reform Paketi kapsamında, tasarım çalışmalarının desteklenmesi
amacıyla veriliyor. Konu ile ilgili çalışmalarını tamamlayan Deniz Tekstil
Tasarım Merkezi belgesini Şubat ayında aldı.

Tekstil sektöründe gelinen noktada hızlı moda akımı,
firmaları hızlı üretim süreçleri ile kaliteli ve benzersiz
ürünler üretmeye itiyor. Bu noktada ise entegre
işletmelerin önemi tasarım kapasitesi ile de büyük oranda
artıyor.
Deniz Tekstil olarak gerek üniversiteler gerekse sektörün
önde gelen kurumları ile sürekli çalışmalar ve işbirlikleri
yürüterek geldiği bu noktayı daha da ileriye götürmeyi
hedefliyoruz.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Deniz Tekstil
Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Baltalı "Deniz Tekstil
kurulduğu ilk günden bu yana gelişme odaklı bir
yapılanmaya sahip. Genç, dinamik ve eğitimli bir kadro ile
çalışmaları yürütüyoruz. Üniversitelerle, sektörün yön veren
oluşumları ile sürekli temas halinde, günümüz ve
geleceğin moda trendlerini, müşteri isteklerini karşılayacak
bir yapıya sahibiz. Aynı zamanda markalaşma konusunda
da 2004 yılından bu yana Seasoul, Nadd gibi markalarımız
ile ülkemize, şehrimize ve tekstil sektörüne katma değer
katmaya çalışıyoruz." diyerek konu ile ilgili görüşlerini
paylaştı.

1994 yılında kurulan Deniz Tekstil,
bünyesinde iplikten, örgüye, boyahaneden
baskı tesisine ve konfeksiyon işletmesine
dek entegre bir işletme olarak her yıl
artan hacimlerde üretim yapıyor.

Deniz Tekstil 2004 yılından beri sürdürdüğü tasarım
çalışmalarına şu anda 25 kişilik bir ekip ile devam ediyor.
Tasarım merkezi hem müşterilere hem de firmanın
bünyesinde bulunan markalara tasarım hizmeti
yapabilecek. 2016 yılında tasarım merkezinin yaptığı
tasarımlardan 2 milyon adet sipariş alan firmamızın
hedefi bu rakamı her yıl daha da arttırmak.
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Salbakos
Güneş Enerjisi Santrali
Kuruldu

Pamukkale Üniversitesi
Honaz Tanıtım Günlerine
Firma Olarak Katıldık

Deniz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından kurulan ve
Akgün Elektrik ve Mühendislik tarafından anahtar
teslim olarak projelendirmesi yapılan Salbakos
Güneş Enerjisi Santrali (GES), 7 Mart 2017 tarihinde
verilen geçici kabul belgesi ile dağıtım şebekesine
enerji sağlamaya başladı.

Pamukkale Üniversitesinde düzenlene Denizli İlçeleri
Tanıtım Günlerinde Honaz İlçesi tarafından
düzenlenen tanıtım günlerine firma olarak katıldık.

Tesis 923,4 kWp / 900 kWe kapasite ile ürettiği
elektriği bölgede kullanıma sunulacak. Yıllık ortalama
1,5 milyon kWsaat elektrik üretecek olan tesis, bu
sayede ortalama 1000 ton CO2 eşdeğerinde sera
gazı salınımını da engelleyerek çevrenin
korunmasına katkıda bulunacak.
Tedaş tarafından yapılan ön kabul incelemelerine
Tedaş Başkent Bölge Md.lüğünü Temsilen Mehmet
Hoşoğlu, Tedaş Menderes Bölge Müdürü İbrahim
Şengül, Aydem Edaş'tan Erhan Yılmaz, Pamukkale
Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet İnel katılmıştır.
Şirket temsilcileri Murat İlhan ve Serdar Ekiz'in de
bulunduğu kabul işlemleri ile Salbakos Enerji İnşaat
Turizm ve Sanayi Yat. Ltd. Şti. Denizli'nin sayılı
Güneş Enerjisi Santrallerinden birini devreye almış
oldu.
Tesis Denizli ili, Honaz ilçesi, Kocadere Mahallesinde
bulunan Kocaçukur mevkiinde faaliyet gösteriyor.

Açılan stand ile firmamızın üretim süreçlerini ve
ürünlerini ziyaretçilerimize anlattık. Toplam 3 gün
süren etkinlikte üniversite öğrencileri de dahil olmak
üzere pek çok ziyaretçi pamuktan bitmiş ürüne
yapılan üretim yolculuğunu görme fırsatı da buldu.

Sektörden

TREND

Hazırlayan: Tuba Şaşmaz Aksarı
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moda-tasarım

Merhabalar,

Dergimizin sektörden sayfasında dönem dönem yer alacak yazılarımızın ilkinde sizlerleyiz.
Asıl işimiz olan moda tasarım başlığında sezonu anlatmak yerine sizlere, 2017 yılında karşınıza çıkacak trendleri,
yani modanın ilerlediği yönü yazmak istedim.

Trend Nedir?

Latin Amerika
Latin Amerika pek çok ülkeden oluşan bir koca kara parçası. Bu kara
parçasındaki ülkeler, görece yaşadığımız dünyadan farklı gelişmiş
yaşam tarzları ve el değmemiş doğal güzellikleri ve sıcakkanlı insanları
ile turizmden modaya, müzikten sinemaya, yiyecekten içeceğe bu
sene pek çok akıma ilham kaynağı oldu.

EN TREND
ŞEHİR

EN TREND
ÜLKE

Trendin Türkçe karşılığı “eğilim, yönelim” olarak çevrilebilir. Moda için trend bu akıma yön veren temel olguları ifade eder. Mevcut ve
gelecek yılların moda ve tasarımda kullanacağı temel dinamikleri tanımlamak için kullanılır. Trendler tüm moda ve tasarım dünyasında
da yön verir. Örneğin, Latin Amerika'nın trend haline gelmesi sonucunda bu ülkelerin yaşam tarzı, ulusal desen ve renkleri, yemeiçme tarzları da modada belirleyici hale gelebilir. Ya da trend renk olan bir “yeşil”i sadece kıyafetlerde değil, arabalarda, evlerde,
ofislerde, reklamlarda, hemen hemen her yerde görmeye başlarsınız.

Havana

EN TREND
KÖY

Deniz'den Sayı:39
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Kayaköy

Küba'nın şu sıralar bu kadar popüler olması tabi ki şaşırtıcı değil!
Calvin Coolidge'in 1920'lerdeki ziyaretinden uzun süre sonra ilk defa
bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Barack Obama ülkeyi ziyaret etti
ve diplomatik ilişkiler yeniden başlatıldı. İlişkilerdeki bu iyileşmeyi turizm
de takip etti, ilk cruise gemileri ve ticari uçaklar da ülkeye seyahatlere
başladı. Hatta ünlü moda evi Chanel şehrin renkli sokaklarında bir
moda defilesi bile düzenledi.

Fethiye'nin yanı başındaki bu eski yerleşim yeri bu sene revaçta.
Kayaköy, birbirinden çok farklı iki yerleşim alanından oluşmaktadır.
Bunların birincisi; turizmde de önemli yeri olan, 19. yüzyıl başında
kurulmuş, yamaçlara dayalı ve nispeten yakın tarihli bir yerleşim
olmakla birlikte, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde, tamamı Rum,
3000 nüfuslu bir kasaba boyutuna ulaşmış, eski adı Levissi şeklinde
geçen mahalledir. 1957 Fethiye Depremi ile evler harabeye dönüşmüş
olsa da, canlı müze niteliği ile turistlerin büyük ilgisini çekmektedir.

EN TREND
FESTİVALLER
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Bir çok dünyaca ünlü kişilerin tüm programlarını iptal edip, o
zamanlarda hiçbir program yapmadan gün saydıkları kutsal festival
Coachella…
Müzik festivalleri elbette varlığını sürdürdü ama yemek festivalleri
âdeta doldu taştı. Kahve festivali, makarna festivali, sokak lezzetleri
festivali derken neredeyse her hafta yeni bir festivale gidildi.

“Detoks yapıyorum”

EN TREND
YİYECEK

Cold press sular

Naked cake

EN TREND
ÖZGÜN TASARIM

Chia tohumu

EN TREND
İÇECEK

Yılların çilesi diyet yapmak , yerini detoksa bıraktı. "Detokstayım
canım, hiç almayayım" sözü sık sık duyulur hale geldi. Fazla kilolara
savaş açanların bir numaralı destekçisi onlarca farklı tarifle
uygulanabilen detokslar oldu.

EN TREND
YAŞPASTA

EN TREND
ZAYIFLAMA
KELİMESİ

Bu yıl uzun kuyruklar, karmaşa ve eksikliklerin giderileceğini, bu
festivallerin daha da popülerleşeceğini öngörmek zor değil. Tabi ki her
yıl özelliğini kaybetmeyen Alaçatı Ot Festivalı açık ara ön planda idi

Salatasından, tatlısına her tarifte karşımıza çıkan kinoanın yerini chia
tohumu aldı. En çok chia pudingi olarak karşımıza çıkan bu ürün,
uzaklardan gelen yabancı lezzetler arasından sıyrılarak gönül tahtımıza
oturdu.

Meyve suları out - Cold press sular in. Limonata veya taze sıkılmış
portakal suyunun yerini cold press tekniğiyle sıkılan sebze ve meyve
suları aldı. Kimisi çok sağlıklı buldu, kimisi pek sevmedi. Ama yine de
karşımıza çok sık çıkar oldular.

Şeker hamuru modasını hızla geriye atan çıplak pasta naked cake
sanki uzun zamandır trendmiş gibi hızlı bir şekilde vitrinlerde
,davetlerde kendini gösterdi.

“KENDİN YAP” AKIMI İçinde bulunduğumuz ekonomik
dönemin ve dijital gelişmelerin etkisiyle, “kendin yap” akımı
2017 'te çok revaçta olacak gibi görünüyor. Dünyanın dört bir
yanından milyonlarca sanatçı mobilyalarını, kıyafetlerini, ev
eşyalarını, hatta şarkılarını evlerinde, kendileri yapıyor. Yaşlanan
nüfustan dolayı pek çok insanın bolca boş vakti de olduğu
için daha önce hiç olmadığı kadar “kendin yap” konseptine
ayak uydurulacak.

Teknoloji-Sağlık

GIDA ZEHİRLENMESİ

Deniz'den Sayı:39
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Gıda Zehirlenmesi Belirtileri ve Tedavisi
Yaz aylarında sıkça karşılaştığımız durumlardan biri de gıda zehirlenmesidir.
Bazen farkında bile olmadan yaşadığımız bu durum
bazı durumlarda ölüme kadar götürebilir.
Bakteriler veya toksinlerle bozulmuş yiyecek veya içecekleri
tükettiğimizde, aldığımız besine bağlı zehirlenme meydana gelir.
Çok sık olmamakla birlikte besin zehirlenmesine kimyasallardan
gelen toksinler veya böcek ilaçları da neden olabilir. Bir yiyecek
veya içeceğin bozulmuş olduğunu bazen anlamak zordur.
Çünkü görüntü, koku ve tatta herhangi bir değişiklik meydana
gelmemiş olabilir. Besin zehirlenmesi tek bir kişiyi veya aynı
bozulmuş yiyecekten yemiş bir grup insanı etkileyebilir.
Her bir besin zehirlenmesi sebebinde kuluçka süreleri farklıdır.
Bazı zehirlenmelerde belirtiler 30 dakika ila bir saat içinde
görülürken, besin zehirlenmelerinin çoğunda belirtiler 12-48 saat
içinde meydana gelir. Diğer türlerde ise belirtilerin görünmesi
için birkaç gün ile bir haftaya kadar süre geçmesi gerekir.

Gıda zehirlenmesi belirtileri nelerdir?
En yaygın görülen belirtiler sindirim yolunun (mide ve bağırsak)
etkilenmesinden kaynaklanan kusma, karın ağrısı ve ishaldir.
Sebebe bağlı olarak, belirtiler dâhilinde ateş ve üşüme, kanlı
dışkılama, dehidrasyon (vücudun
su kaybetmesi), kas ağrıları, halsizlik ve bitkinlik de sayılabilir.
Nadir olgularda, besin zehirlenmesi sinir sistemine zarar verecek kadar ciddi olabilmektedir.
Ekstrem olgularda felce, hatta
ölüme neden olabilir.Gıda zehirlenmesi nedenleri

Gıda zehirlenmesi nedenleri
İyi pişmemiş veya pişiren kişinin yiyeceği ya da özellikle gıdayla
temas etmeden önce ellerini yıkamadığı yiyecekleri tüketmeniz
halinde gıda zehirlenmesi geçirebilirsiniz.
Bakteriler ya çok sayıda oldukları için ya da daha yaygın olarak
ürettikleri toksinler nedeniyle gıda zehirlenmesine neden olurlar.
Bazı bakteriler çoğaldıklarında toksin üretirler ve pek çok olguda
kontamine olmuş yiyeceği yedikten sonra hastalanmanıza
neden olanlar da bu toksinlerdir.
Gıda zehirlenmesinin en yaygın bakteriyel nedeni çiğ kümes
hayvanlarında, pastorize edilmemiş sütte, kırmızı ette ve
arıtılmamış suda bulunan Kampilobakter'dir. Salmonella
pastorize edilmemiş sütte, yumurta ve çiğ yumurta ürünlerinde,
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çiğ ette ve kümes hayvanlarında bulunan ikinci en yaygın türdür.
Diğer yaygın nedenler arasında listeri, şigella (Gezgin ishali) ve
klostridya sayılabilir.

Gıda zehirlenmesi tedavisi
Gıda zehirlenmesi vakalarının çoğu doktora gitmeden birkaç
gün içinde geçer.
Ancak rahatsızlık birkaç günden fazla sürerse, dışkınızda kan
veya sarı ya da yeşil renkli mukus varsa ya da gebeyseniz tıbbi
yardım almanız gerekir.
Ayrıca gıda zehirlenmesi geçirenin çok yaşlı ya da bebek olması
halinde de doktora gidilmelidir. Bazen belirli bakteriyel
enfeksiyonlar için size antibiyotik verilebilir. İyileşme zamanı
enfeksiyon türüne, yaşınıza, sağlık durumunuza ve başka bir
hastalığınızın olup olmamasına bağlıdır.

Yaz Aylarında Gıda Güvenliği
Yaklaştığımız yaz aylarıyla beraber yediklerimiz ve içtiklerimiz
konusunda daha dikkatli davranmalıyız.
Bununla ilgili olarak evlerimizde ve dışarıda dikkat etmemiz
gereken bazı noktaları sizlerle paylaşmak istiyorum.
1-Üretim, depolama ve pazarlama sırasındaki herhangi bir
sıkıntının ürünü bozabileceğini unutmayın. Özellikle soğuk zincir
içinde bulunması gereken süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri
(Beyaz ve kırmızı), balık ve yumurtada son kullanma tarihi,
ürünün ambalajının uygun olması, satışa sunulan ürünün uygun
ortamlarda satılmalı.

Soğuk Zincir nedir?
Kolaylıkla bozulabilecek ürünler üretim aşamasından satış
noktasına kadar soğuk zincir ile muhafaza edilir ve taşınır. Bu tip
ürünlerin saklandığı depolar ve taşındığı araçlar istenen soğutma
derecesini sürekli sağlamak zorundadır.

Bu tip ürünleri marketten aldığınızda en kısa sürede
buzdolabınızın uygun kısmına yerleştirmelisiniz. Eğer bu süre
uzayacaksa ürününüzü uygun şekilde soğuk tutacak tedbirler
almanız gerekir.
Bu tip ürünleri de market alışverişlerinizin sonuna bırakmanız
bozulma risklerini azaltacaktır.
2- Donuk olarak aldığımız kırmızı et, beyaz et, kıyma ve balığın
buzları oda sıcaklığında çözündürülmemelidir.
Uygun olan, bu işlemin buzdolabında ( +4 derece )
yapılmasıdır. Çözündürme işlemi 24 saat içinde gerçekleştirilmeli
ya da mikrodalga fırında çözündürülme işlemine tabi tutulmalıdır.
Çözündürülen ürün tekrar dondurulmamalıdır.
3-Dışarıda yemek yerken beyaz et, kırmızı et , balığın sıcak
olarak servise sunulanları tercih edilmeli. Soğuk olarak
tüketeceğimiz krema, mayonez, yumurta, bulgur ( kısır
mercimek köfte vs. ) ve barbunyalı ( pilaki ) yemek ürünlerinin
servise sunulan sıcaklığının +4 derece de olmasına dikkat
edilmelidir. Özellikle açık büfe servis yapan yerlerde bunlara
dikkat edilmelidir.

4-Evlerimizde
pişirdiğimiz yemeklerin
tamamen soğuduktan
sonra buzdolabında
+4 derecede muhafaza
edilmesi de yaz
günlerinde önem
taşıyor. Yemekler oda
sıcaklığında
bırakılmamalı. Tekrar
ısıtılırken de
kaynatılmalıdır.
5-Sebze ve meyveler
bol suda iyice
yıkanmalıdır. Eğer tam
bir temizlik istiyorsanız
da, iki tatlı kaşığı sirke
koyulmuş suda 5 dakika
bekletebilirsiniz.
6-Çapraz
kontaminasyondan
(kirlenmeden)
kaçınılmalıdır. Yani beyaz
et doğradığımız bir
kesim tahtasında sebze
doğramamalıyız. Bu
nedenle farklı ürünleri
doğramak için farklı
kesme tahtaları
bulundurmanız, farklı
bıçaklar kullanmanız
önemlidir.
Dilerim sağlıkla ve
mutlulukla geçireceğiniz
bir yaz olur.

Sinem Boz
Deniz Tekstil Boyahane
Sofra Grup Proje Müdürü
Gıda Teknikeri

Bilgisayar Dünyası

ÜTAP MOBİL

Hazırlayan: Mehmet Baylav
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ÜTAP MOBİL
Mobil teknolojiler gün geçtikçe gelişiyor.
Bu gelişimin en güzel yanı her teknolojik
gelişmedeki ile aynı; amaca uygun kullanırsak
hayatımızı kolaylaştırıyor.

1. KULLANICI GİRİŞ EKRANI
Kullanıcıların ÜTAP Mobil'e
giriş yapıbilmeleri için
Bilgi İşlem'den
“KULLANICI KODU”
almaları gerekmektedir.
Kullanıcı Kodları kişiye özel
ve benzersizdir.

2002 yılından ÜTAP - Üretim Takip Programı için
ilk çalışmalarımıza başlarken aldığımız notlardan
biri "taşınabilir sistemler" ile birlikte kullanmaktı.
Teknolojinin yaygınlaşması ve erişilebilir hale
gelmesi ile de ÜTAP Mobil'in ilk uygulamalarını
nisan ayında devreye aldık.
ÜTAP Mobil Android telefon ve tabletler için
tasarlanmış mobil programdır.
ÜTAP Mobil Deniz Tekstil çalışanları için kişiye
özel olarak tasarlanmıştır.
ÜTAP Mobil içerisinde;
• KULLANICI GİRİŞ
• ÖNERİ / İSTEK
• ONAYLAR
• KADRAN
• MESAJLAR
• YEMEK
• AYARLAR
Olmak üzere 7 ekrandan oluşmaktadır.

2. ÖNERİ / İSTEK EKRANI
Kullanıcıların;
Öneri
Arıza
KB Üretim Problemi
Ramak Kala
bildirdikleri ekrandır.
Yapılan bildirimleri takip
edebiliriz.
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3. ONAYLAR EKRANI

6. YEMEK MENÜSÜ EKRANI

Parti ve Boyama No onaylamalarının
yapıldığı ekrandır.

Aylık Yemek Listesinin
bulunduğu ekrandır.

4. KADRAN EKRANI

Mesajlar ve Onaylar ekranlarında
yeni bir mesaj veya onay geldiği
zaman Sesli Bildirim ile uyarı verir.
Bu uyarıların bildirimlerinin
yapılandırıldığı ekrandır.

7. AYARLAR EKRANI

Kumaş Boyama ve Bobin
Boyama üretim miktarlarının
takip edildiği ekran

5. MESAJLAR EKRANI
Mesajlar kullanıcıları
bilgilendirmelerin yapıldığı
ekrandır. Kullanıcılar kendi
aralarında mesajlaşabilir.

GELECEKTE ÜTAP MOBİL
ÜTAP ile bilgisayarda yaptığımız pek çok işlemin mobil cihazlar
ile yapılmasını ve izlenip yönetilmesini sağlayacak pek çok
modül devreye alınacak. Yakın gelecek planında ise 2017 yılı
içerisinde aşağıdaki modüllerin devreye alınması planlanıyor.
• Periyodik Faaliyet Modülü
• İş İzin Modülü
• KB Program Listesi
• Arıza Takip Modülü

Deniz Ütap Mobil’i indirmek için Google Play üzerinden arama
yapabilirsiniz. Programı indirdikten sonra bildirim sistemlerini
kullanabilmek için Bilgi İşlem Bölümünden bir kullanıcı kodu
almanız gerekmektedir. Diğer uygulamaları ise buna gerek
kalmadan kullanabilirsiniz.

İSİG

KARNEMİZ

Deniz'den Sayı:39
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İş Güvenliğinde 2016 Karnemiz
İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda yapılan çalışmaların karşılığını en rahat göreceğimiz
alan kaza istatistikleridir. Yapılan eğitimler, alınan tedbirler gibi uygulamalarla
kazaların etkilerinin ve sayılarının azalması beklenir.
Bu çerçevede 2016 kaza istatistiklerimize bakacağız.
2016 İş Kazaları Dağılımı
2016 Yılında 45 iş kazası yaşanmıştır. Bu kazaların sadece 2
tanesi iş günü kayıplı kaza, kalan 43 tanesi ise küçük
yaralanmalar ile yaşanmış kazalar şeklinde olmuştur.
~2 iş gücü kayıplı kaza sonucu 40 iş günlük bir iş gücü kaybı
oluşmuştur.
~Kazaların büyük kısmı -16 tanesi - kesikli kazalar olarak
meydana gelmiştir. Kesikli kazaların büyük çoğunluğu da makas
ile parmak kesme şeklindedir.
~Kesilmenin ardından sayıları 4 ile 6 arasında değişen düşme
kaynaklı incinme/burkulma yaralanmaları, sıcak yüzeylere temas
sonucu yanıklar gibi kazalar bulunmaktadır.
~Kazaların oluş saatleri, personelin kıdem durumu gibi
parametrelerde ise anlamlı bir istatistiksel veri görülmemektedir.
Ancak genel olarak kazaların gündüz mesai saatleri içinde
yoğunlaştığı görülmektedir. Bununla ilgili olarak da geceleri
yaşanan küçük kazaların sisteme bildirilmediği sonucuna
varılabilir. Çalışanların kaza ile ilgili inceleme adımları ile ilgili
çekinceleri yanında arkadaşları tarafından geçirdiği kazanın
eğlence malzemesi yapılacağı düşüncesi de bundan etken
olabilir. Ancak unutmayınız ki büyük bir iş kazası gibi bir durum
başımıza geldiğinde eğlence malzemesi olması söz konusu
olamaz.
~Kazaların önlenmesinden büyük/küçük ayrımı yapmadan tüm
kazaların kayıt altına alınması önemlidir. Bu nedenle yaşadığınız
tüm kazaları sisteme bildiriniz. Bu sayede alınacak önlemler ile
gelecekte hem kendinizi hem de mesai arkadaşlarınızı korumuş
olacaksınız.

Kaza Bildirimi Sonrası Yapılan İşlemler Nelerdir?
Kaza bildirimi sonrası kazanın oluş şeklinin anlaşılması,
tekrar aynı kaza ile karşılaşılmaması için alınacak
tedbirlerin belirlenmesi için kaza incelemesi İş
Güvenliği Uzmanlarınca yapılır.
Burada olayın oluş şeklini, olay yerinin fiziki
durumunu net olarak görebilmek için fotoğraf
ve video çekilebilir.
Kaza sebepleri belirlendikten sonra bunları
ortadan kaldıracak aksiyonlar alınır.

Ramak Kala Bildirim Sayıları
2016 yılında ramak kala bildirimlerindeki tablo aşağıdaki grafikte
görüldüğü gibidir.
Ramak Kala Sayıları
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Bir önceki yıla göre ramak kala bildirim sayısı artmış olsa da iş
kazası sayılarına göre işletmemizde yaşanmış daha fazla sayıda
ramak kala vardır diyebiliriz.
Kazaların önlenmesinde ucuz atlatma/neredeyse şeklinde de
tanımladığımız ramak kala durumlarının kayıt altına alınması
önemlidir.

İş Güvenliği Yasal Mevzuatı Köşesi

Tehlike Nedir?
Tehlike bize zarar verecek şeyleri ifade eder.
Örneğin; merdiven bizim için bir tehlikedir.
Çünkü yüksek yapısı ve basamakları nedeni
ile zarar görebiliriz.

Risk Nedir?
Tehlikenin varlığı sonucunda görebileceğimiz
zarardır.
Örneğin: merdivenden kayıp düşebilir ve
bacağımızı kırabiliriz. Bu bir risktir.

Ramak Kala Nedir?
Bir olayın neredeyse gerçekleşecekken ucuz
atlatılmasına ramak kala diyoruz. Yani riskin
neredeyse ortaya çıkacakken, ucuz atlatıldığı
durumlar bizim için ramak kaladır.
Örneğin; tam düşecekken merdiven korkuluğunu tutup
düşmediğimizde yaşadığımız bir ramak kala durumudur.

İş Kazası Nedir?
Yaralanmaya yol açan bir olayın meydana
gelmesine (riskin ortaya çıkması durumuna)
iş kazası diyoruz.
Örneğin; işyerindeki merdivenden kayıp
düşmemiz bir iş kazasıdır

Kazaları Önlemek İçin Ne Yapmalıyız?
Kazaların kök nedenlerine baktığımızda insani faktörlerin kaza
nedenleri arasında birinci sırada geldiğini görüyoruz. Dikkatsiz
ve dalgın çalışma, el aletlerini amacına uygun kullanmama gibi
kişisel faktörlerden kaynaklanan kazalar işletmemizde ağırlık
kazanıyor.
İkinci sırada ise çevresel faktörler geliyor. Burada da alt yapının
iyileştirilmesi, kontrol tedbirlerinin geliştirilmesi gibi teknikler
uyguluyoruz.
Ancak her ne yapılırsa yapılsın iş güvenliği "insan"da başlıyor ve
bitiyor.
Bu nedenle aşağıdaki konulara dikkat etmemiz önem kazanıyor.
*İş güvenliği eğitimlerine
mutlaka katılın.

*İş güvenliği ile ilgili
koruyucu donanımlarınızı
mutlaka kullanın.

*Yasaklamalara, uyarılara
ve tedbirlere mutlaka uyun.

Bu sayıdaki yasal mevzuatımız 6331 Sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu. Bu kanunun 14. maddesi.
Söz konusu kanun bu madde ile iş kazalarının ve
meslek hastalıklarının kayıt altına alınması konusunda
işverenin ve çalışanların yükümlülüklerini
tanımlamaktadır.
İş yerinde meydana gelen kazaların kayıt altına
alınmasında siz çalışanların yaşadığı kazaları
bildirmesi gerekliliği bu madde ile ortaya çıkmaktadır.
İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi
MADDE 14 – (1) İşveren;
a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının
kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile
ilgili raporları düzenler.
b) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya
ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının
zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da
iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları
inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler.
(2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur:
a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.
b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi
tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını,
öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.
(3) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek
hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti
sunucularına sevk eder.
(4) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden
iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları
ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç
on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.
(5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar,
Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça
belirlenir.
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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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Kalite-Çevre

AMBALAJ

Deniz'den Sayı:39
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Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Nedir?
24 Ağustos 2011 tarihinde yayınlanan
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
çevre korumada önemli bir boşluğu dolduruyor.

Hepimizin farkında olmadan kullandığı ambalajların çevreye
verdiği zararı azaltmayı hedefliyor. Burada hem son tüketiciye
hem de ambalaj üreticilerine yönelik ciddi düzenlemeler var.
Örneğin ambalaj üreten işletmelere (Biz de Deniz Tekstil olarak
ürünlerimizi sevk ederken ambalaj malzemeleri kullanarak
ambalaj üretmiş oluyoruz.) çeşitli geri toplama yükümlülükleri
getiriyor. Bu sayede ambalajı üreten firmalar ambalaj için

kullandıkları malzemeleri her yıl değişen oranlarda geri
toplayarak çevre korumaya katkıda bulunmak zorunda. 2017 yılı
için genel geri kazanım oranı genel olarak % 54 seviyelerinde.
Yani firmalar 2017 yılındaki ana ambalaj malzemesi tüketimlerinin
%54'ünü tekrar piyasan toplamak zorunda. Burada depozito
uygulamaları ya da Çevko gibi bu alandaki yetkili kuruluşlar
vasıtası ile toplatmak mümkün.
Eğer bir erteleme yapılmazsa 2018'den itibaren market
poşetlerini ücretli olarak alıp kullanacağız. Aslında büyük ölçekli
ve çevre korumaya önem veren firmalar bu uygulamayı uzun
zamandır yapıyor.
Market harcamalarımızın sıklığı arttıkça poşet tüketimimiz de
artıyor. Bu poşetler ise çoğu zaman çöp amaçlı kullanılarak
doğal ortama karışıyor.

Ambalaj Nedir?
Ambalaj, ürünlerin, tüketiciye (kullanıcıya) ulaştırılması
aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa
sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış
ürünlerdir. Genel olarak amacına göre 3 ana grupta
sınıflandırılırlar.
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Satış Ambalajı Nedir?
Birincil ambalaj ya da satış ambalajı - nihai tüketiciye satılırken
ürünü çevreleyen ambalajdır. Ürünle doğrudan temas halinde
olan ambalajı ve satış birimini tamamlamak için gereken diğer
ambalaj bileşenlerini (örneğin, kapak ve etiket) kapsamaktadır.
Örneğin: tek bir kutu içecek.
İkincil Ambalaj Nedir?
İkincil ambalaj ya da grup ambalajı - satış ortamında kolay
taşıma uygulamaları için satış birimlerini derlemek amacıyla
kullanılan ambalajdır. Bu işlem, tüketiciye satmak üzere ürünleri
gruplandırmak suretiyle yapılabilir (örneğin, kolilenmiş kutu
içecekler.)
Nakliye Ambalajı Nedir?
Üçüncül ambalaj ya da nakliye ambalajı - taşıma/nakliye
esnasında oluşabilecek fiziksel hasarları önlemek için bir dizi
satış biriminin ya da ikincil ambalajların taşınmasını/nakliyesini
kolaylaştırmak amacıyla kullanır. Örneğin; kutu içecek kolilerinin
istiflenerek paletlenmesi nakliye ambalajına örnektir.
Bazı ürünleri alırken depozito ödemesi ile karşılaşıyorsunuz.
Özellikle cam şişelerdeki ürünlerde. Veya bu ürünlerin
ambalajlarını incelediğinizde "depozitosuz" ibaresi
görüyorsunuz.
Depozitosuz ürünlerde aslında biz depozito bedelini ürünle
beraber ödüyoruz. Buradaki depozito'nun amacı son tüketiciyi
ürünün ambalajını satış noktasına getirmeye teşvik etmek.
Dolayısı ile çevre korumaya katkıda bulunmak.
Peki poşetlere para vermek istemiyorsak ne yapacağız?
Bu sorunun çok basit bir cevabı var,
bez çantalara geri döneceğiz.
Bez çantalar tekrar
tekrar kullanım imkanı
ile çevresel yük
oluşturmadan uzun süre
kullanılabiliyor. Bu sayede
çevre korumaya da
katkı sağlıyor.

Deniz Tekstil Olarak
Ne Yapıyoruz?
Deniz Tekstil olarak 2008
yılından bu yana Çevko ile
çalışarak ambalaj atıklarının
toplanması yükümlülüğünü
yerine getiriyoruz.
Bu kapsamda 2016 yılı
sonuna dek çevreye
yaptığımız katkı ise yandaki
gibidir.

ISO 9001: 2015 Çalışmalarına Başladık
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 2015 revizyonu ile ilgili geçiş
süreci 2018 yılı Eylül ayında tamamlanacak. Bu süreçte geçiş
işlemlerini yapmak için çalışmalara başladık.
Öncelikle Bureau Veritas Firmasında ISO 9001:2015
Genel Bilgilendirme ve İç Tetkikçi Eğitimi aldık.
Hürsan genelinde
16 personel
eğitime katılarak
İç Tetkikçi
belgesi aldı.

Enerji Yönetim Sistemi Uzmanlık Sınavı
Unido ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından
düzenlenen Enerji Yönetim Sistemi Uygulamaları kapsamında
yapılan çalışmalar sonuçlandı.
Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalar sonucunda MKE Sor. Ali Pala ve
KGM Selçuk Aksarı Unido tarafından düzenlene sınavı başarı ile
geçerek EnMS Uzmanlık belgesi aldı..

Deniz'den Sayı:39
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Deniz'den Kısa Kısa

FAALİYETLER

ocak

şubat

mart

Yemekhane Tema Günü Yapıldı
Sofra Grubu tarafından verilen
yemekhane hizmetleri kapsamında
yapılan tema'lı menülerde
Yılbaşı Teması uygulandı.

2016 Bildirimleri İlk Grup Değerlendirmesi Tamamlandı
2016 yılında yapılan bildirimlerin ilk altı aylık
değerlendirmesi tamamlandı.
Dereceye giren personelimize birer teşekkür
sertifikası ve çeyrek altın verildi.

Yemekhanede İtalyan Günü
Sofra Grubu tarafından verilen yemekhane
hizmetleri kapsamında yapılan tema'lı menülerde
İtalya esintileri vardı.

Deniz Tekstil Çanakkale Şehitliklerini Ziyaret Etti
Deniz Tekstil ve diğer grup şirketimiz Hürsan çalışanları
Çanakkale Şehitliklerini ziyaret etti.
Cumhuriyet tarihimizin önemli dönüm noktalarından
biri olan Çanakkale Savaşlarını ve izlerini anlamak,
yaşananları tarihi kanıtları ile görmek çalışanlarımız
ve aileleri için unutulmaz bir ziyaret olmasını sağladı.
Konu ile ilgili detay haberleri gelecek sayımızda
paylaşacağız.
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Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutladık
Deniz Tekstil'in tüm işletmelerinde kadın çalışanlarımızın
Dünya Emekçi Kadınlar Gününü birer karanfil ile kutladık.

nisan

Duyem Firması tarafından
Genel Çevre Eğitimi Verildi
Çevre konusunda hizmet
aldığımız Duyem Firmasından
Havane Argun tarafından
Genel Çevre Eğitimi verildi.
Tüm çalışanlarımızın katıldığı
eğitim ile genel çevre koruma,
atık yönetimi gibi konularda
bilgi tazelemesi yapıldı

Deniz'den

Deniz'den Sayı:39
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İçimizden biri
Betül Demirekin / İş Güvenliği Teknikeri

Doğum Yeri/Tarihi: Eğirdir / 12.05.1994
Medeni Hali: Bekar
Askerlik Durumu: Eğitim: Lisans
Yabancı Dil: İngilizce
İş Tecrübesi: 11 ay Deniz Tekstil

En sevdiği
Renk: Mor-Yeşil
Müzik: Etnik Müzik
Yemek: Yaprak Sarma
İçecek: Kola
Hobileri: Film izlemek
Fobileri: -

En son
Okuduğu Kitap: Cehennem - Dan Brown
İzlediği Film: XXX. Yeni Nesil Ajan

En çok görmek istediği yer: Hindistan
Denizli’de En Sık Gittiği Yer: Çınar
Tuttuğu Takım: Galatasaray
Tekstil Olmasa Yapmak İsteyeceği Meslek: Mimarlık

Neden Tekstil: Denizli’de iş alanı fazla olduğu için
Neden Denizli: Okuduğum şehir
Neden Deniz Tekstil: kurumsal bir firma.
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Aramıza Katılanlar
Cevahir Sinem Çelik, Hasan Şalkam, Savaş Toptaş, Mesut Çoban

Aramızdan Ayrılanlar
Erdem Kılıç, Güneş Berber, Bilge Kılınç
Aramıza katılan arkadaşlarımıza Deniz Tekstil ailesine hoş geldiniz diyoruz. Ailemizden ayrılan arkadaşlarımıza ise
bundan sonraki hayatlarında başarı ve mutluluk dileriz.

Çocuğu Olan Çalışanlarımız
Çocuğu olan çalışanımız olmamıştır.

Evlenen Çalışanlarımız
Evlenen çalışanımız olmamıştır.

Doğum Tarihleri

Doğum günü olan arkadaşlarımıza mutlu yaşlar diliyoruz.

Adı-Soyadı

Görevi

Doğum Tarihi

Ali Yaşar Başyiğit
Murat Dönmez
İsmail Altıntaş
İbrahim Aytan
Erdoğan Meşe
Betül Demirekin
Mehmet Cin
Hatice Aktaş
Savaş Toptaş
İlhan Uysal
Aliye Şeker
Ferit Vural
Mesut Çoban
Gülay Göcen
Ayşegül Çulhan
Cemile Aykut
Erol Kılıçer
Murat Kardeş
Ahmet Ayhan
Ramazan Mulcar
Hasan Kavak
İrfan Bilmez
Gülderen Gürbüz
Selçuk Aksarı
Murat Özkan
Ünal Aktaş

KB Postabaşı
Partileme Op.
Santeks Op.
Mal Açma Op.
KB Vardiya Amiri
İş Güvenliği Teknikeri
BB Makine Op.
Sarım Op.
Balon Sıkma Op.
Mekanik Bakım Per.
Sarım Op.
Şoför
Mal Açma Op.
Yemekhane Per.
İdari İşler Stajeri
Sıkı Sarım Ustası
Sanfor Op.
Sanfor Op.
Temizlik Per.
Yemekhane Per.
Santeks Op.
Bekçi
Sarım Op.
Kalite Güvence Müdürü
BB Makine Op.
Açık En Sanfor Op.

01.05
03.05
03.05
04.05
07.05
12.05
12.05
14.05
15.05
16.05
20.05
20.05
27.05
01.06
01.06
02.06
03.06
06.06
10.06
10.06
11.06
12.06
12.06
13.06
14.06
15.06

Adı-Soyadı

Muhammed Başkaya
Ahmet Kılıç
Ramazan Güllü
Yaşar Gündüz
Nail Ergül
Burçin Aydın
Mutlu Arpacı
Mesut Dokumacı
Şaban Amaç
Ali Pala
Mustafa Eren
Dilek Serçe
Taner Uçar
Halil Kırboğa
Ümmü Güdücü
Alkan Çakmak
Engin Akcaalan
Nasuh Sarı
Elif Kılınç
Tuğba Salmal
Burak Gökce
Asım Önel
Alican Doğan
Köksal Küçük
Ahmet Çapan

Görevi

Doğum Tarihi

Test Lab. Stajeri
Boya Tartım Op.
Partileme Op.
Satınalma Sor.
Temizlik Per.
Ar-Ge & Laboratuvar Sor.
Boya Lab. Laborant
Bilgi İşlem Elemanı
Yükleme Op.
MKE Sor.
BB Vardiya Amiri
Sarım Op.
Kalite Kontrol Op.
Açık En Sanfor Op.
Test Lab. Laborant
Mekanik Bakım Per.
Mal Açma Op.
Açık En Sanfor Op.
Boya Lab. Laborant
Test Lab. Laborant
Test Lab. Laborant
KB Makine Op.
BB Planlama Bölüm Sor.
Mekanik Bakım Şefi
Mal Açma Op.

21.06
03.07
03.07
06.07
07.07
08.07
15.07
20.07
25.07
31.07
01.08
04.08
04.08
09.08
10.08
11.08
12.08
15.08
18.08
21.08
26.08
27.08
28.08
28.08
31.08

Deniz'den Sayı:39
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Kültür-Sanat

M Ü Z İ K
Funda Arar / Aşk Hikayesi
Türk pop müziğinin eşsiz seslerinden Funda Arar,
"Aşk Hikayesi" adlı albümüyle müzik serüvenine
devam ediyor. 13 şarkıdan oluşan albüm,
Doğan Müzik etiketiyle Funda Arar hayranlarıyla
buluşuyor.
Albüm İçeriği
1 – DÜŞMAN GİBİ
2 – SEN BENDEN GİTTİĞİNDE
3 – BIRAKMA BENİ
4 – ARMAĞANSIN
5 – KALABALIK
6 – OF MAKAMINDAN
7 – AYRILIK GELDİ
8 – İNCİ TANESİ
9 – UNUTUR MU BİR KADIN
10 – SANA DEĞMEZ
11 – RUM HAVASI
12 – DEMLİ
13 – MUTLU SON

K İ T A P
Ayşe Kulin / Kanadı Kırık Kuşlar
“Ben bu anı daha önce de yaşamamıştım sanki…”
Gül bahçesi maziye, kanlı bir yolculuk…
Kan ve Gül, fantastik bir polisiye.
Rengini kandan, kokusunu gülden alan bir roman.
Ziyadesiyle hazin, epey hareketli, hayli komik.
İkinci sınıf aşk romanları çevirmeni, orta sıklet avare Aziz, bir yangında
küle dönüşmek üzereyken, zamanda yolculuk yaparak yirmi yıl öncesine
döner; üstelik yirmi yaş gençleşmiş bir halde.
Henüz işlenmemiş bir cinayeti çözmek üzere harekete… geçmesi
pekâlâ mümkündür.
Karizmatik sosyopat Abdül'ün hayatını kurtarması… galiba iyi olacaktır.
Mazi tesisatını tamir edebilirse, hayatı, istikbal musluklarından temiz ve
tazyikli bir su gibi akacaktır.
Biricik aşkı Nergis'ten hiç ayrılmayacak, kızı Zeynep'e hakkıyla babalık
edecektir.
Peki, bu amatör dedektif, kaderin hükmünü değiştirebilecek midir?
Maktulü kurtardığına, katili bulduğuna memnun olacak mıdır?
Geleceği görmek mi daha zordur yoksa geçmişi mi?
Kara mizah ustası Alper Canıgüz, beşinci romanında, kurgu ve
anlatımdaki yetkinliğini bir adım daha öteye taşıyor.
Sayfa Sayısı : 216
Baskı Yılı: 2017
Dili: Türkçe
Yayınevi: April Yayıncılık
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Arabalar 3 / Cars 3
Vizyon Tarihi: 16.06.2017

Yeni nesil hızlı yarış arabaları tarafından
gafil avlanan efsanevi Şimşek McQueen,
sevdiği sporda aniden bir kenara itilmiştir.
Oyuna geri dönmek için, hevesli genç
yarış teknisyeni Cruz Ramirez'in
yardımına, kazanmak için bir plana,
merhum Hudson Hornet'in verdiği
ilhama ve birkaç beklenmedik
numaraya ihtiyacı vardır.
95 numaranın henüz işinin
bitmediğini kanıtlamak,
Piston Kupasının en büyük
yarışında bu şampiyonun
cesaretini sınayacaktır.
Yönetmenliğini Brian Fee'nin
(“Arabalar,” “Arabalar 2“) ve
yapımcılığını Kevin Reher'in
(“Bir Böceğin Yaşamı,”
“La Luna” kısa), üstlendiği
“Arabalar 3” 16 Haziran 2017'de
vizyona giriyor.

Yönetmen: Brian Fee
Oyuncular: Jason Pace, Jose Premole, Owen Wilson
Tür: Animasyon

Gezi

KAŞ

Deniz'den Sayı:39
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KAŞ

Antalya yaz tatili kadar ilk ve sonbahar için de alternatif sunan bir tatil merkezi.
Kaş belki de konumu itibari ile özellikle yaz başlarında ve sonlarında
daha sakin bir tatil sunuyor tatilcilere.
Kaş küçük ve şirin bir tatil mekanı. Alternatif görülecek noktaları
ve etkinlikleri ile tatilden keyif almanızı sağlayacak pek çok
imkana sahip belde Antalya'da mutlaka görülmesi gereken
noktalardan biri.
Arkeolojik buluntularla kanıtlanan Habesos adı, antik kentin en
eski adıdır. Antik kent tarihte Antiphellos ismi ile anılmıştır.
Karia ve Likya Bölgeleri arasındaki bağlantıyı sağlayan yolların
kesişme noktasında bulunan Antiphellos, aynı zamanda bir
ticaret limanıdır.
Makedonya Kralı Büyük İskender'in, Anadolu seferi sırasında,
Krallığın egemenliği altına girmiştir. İskender'in genç yaşta
ölümünden sonra bölge, Seleukoslar'la Ptolemaioslar arasında
el değiştirmiştir.
Antik kent, Roma Dönemi'nde önem kazanmış ve Bizans
Dönemi'nde Piskoposluk merkezi olmuştur. Bu dönemde Arap
akınlarına uğramış daha sonra Anadolu Selçuklu topraklarına
katılarak Andifli adını almıştır.Anadolu Selçuklu Devleti'nin
yıkılmasını takiben Tekeoğulları Beyliği yönetimi ele geçirmiş ve
Osmanlı Devleti ilçeyi Yıldırım Beyazıt zamanında topraklarına
katmıştır.
Kaş'a bağlı Kalkan da önemli bir turizm noktasıdır.Günümüzden
yaklaşık 3000 yıl önceki Likya Uygarlığı'nın yaşadığı ve sayısız
kentler kurulmuş Antalya ile Fethiye arasındaki topraklarda
bulunan Kalkan ve çevresinde bu döneme dair şehir kalıntısı
veya yerleşim görülmemektedir. Kalkan bundan 150 - 200 sene
önce yakınında bulunan Meis isimli Yunan adasından gelen

tüccarlar tarafından kurulduğuna inanılır. Uzun yıllar ulaşım
zorluğunun da etkisiyle çevre ilçeler gibi canlılık kazanamamış
ve kendini korumuştur. Son yıllarda özellikle İngiliz turistler
tarafından keşfedilmiştir. İngilizler'in başı çektiği yoğun bir
yabancı nüfusu bugün Kalkan'a yerleşmiş durumdadır.
Beyaz duvarlı evleriyle meşhur Kalkan, 1920'li yıllara kadar
Kalamaki adıyla anılan eski bir Rum balıkçı mahallesidir. O
zamandan geriye kalan mahallenin kilisesi bugün cami olarak
kullanılmaktadır.

Gezilecek Yerler
Kaputaş Plajı: Akdeniz'in en güzel plajlarından biri Kaputaş.
Kalkan mevkiinde yer alan bu güzide plaj, kum ve çakıl karışımı
bir yapıya sahip olmasına rağmen, dünyanın en çekici plajları
arasında yer alıyor.
Türkiye tanıtımlarında Ölüdeniz ile birlikte görselleri kullanılan
Kaputaş'ta yüzmek, ömrünüzde “iyi ki yapmışım” diyebileceğiniz
bir deneyim olacak kuşkusuz.
Kaputaş ile Kaş arası 20 km ve araçla 20 dakika sürüyor.
Kekova/Batık Kent: Kara ulaşımının olmaması, dış dünyayla kısa
bir süreliğine de olsa bağlantınızı kesmiş hissiyatı verecek
Kekova'da. Ülkemizin tek batık kentine ev sahipliği yapan
Kekova, yolunuz Kaş'a düştüğünde mutlaka görmeniz gereken
yerlerden biri. Doğal SİT alanı olarak koruma altına alınan
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Kekova Türkiye'nin en iyi dalış rotaları arasında gösteriliyor. Kaş
Merkez'den her gün hareket eden teknelerle ulaşabilirsiniz bu
güzide yere.
Xanthos Antik Kenti: Kaş'ın en büyük antik kenti olma özelliği
taşıyan Xanthos Antik Kenti, Kaş'ta mutlaka görmeniz gereken
yerlerden. Fethiye-Kaş karayolunun 70 km.sinde bulunan ve
Likya uygarlığının en eski yerleşim yeri olan antik kentin geçmişi,
M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanıyor.
1840'lı yıllarda antik kentte kazılar yapan İngiliz Fellows'un ortaya
çıkardığı birçok eser bugün British Museum'da sergileniyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ksantos'ta kaya mezarları,
lahit mezarlar ve Likya kültürüne özgü dikme mezar anıtları
görmeye değer. Buraya gidiş veya dönüş sırasında
uğrayabilirsiniz.
Patara Plajı
Ülkemizin en güzel ilk 15 plajı içerisinde yer alıyor Patara Plajı.
Kaş ve Fethiye'nin arasında yer alan ve Deniz kaplumbağalarının
(caretta carettalar) yumurtalarını bıraktığı plaj koruma altında.
Plajın bir bölümünde atla gezi de yapabilirsiniz. Kaş'tan Patara
Plajı'na 40 dakikalık bir karayolu yolculuğu ile ulaşılabiliyor.
Buraya gidiş veya dönüş sırasında uğrayabilirsiniz.

Görmeden Dönmeyin
Demre: Özellikle Likya döneminden kalma kaya mezarların
bulunduğu Myra Antik Kenti, Demre'nin en can alıcı
noktalarından. Kent merkezinde yer alan, “Noel Baba” olduğuna
inanılan Aziz Nicholaos'ın ölümü ile yapılan Noel Baba Kilisesi
Hristiyan dünyasının yakın takibinde. Noel Baba'nın ölümünden
sonra bu kilisede yattığı ve daha sonra kemiklerinin İtalyan
denizciler tarafından Bari'ye götürüldüğüne inanılıyor. Demre
Kaş'a yaklaşık 40 km uzaklıkta.

Ne Yenilir?
Kaş hemen her bütçeye uygun deniz
mahsulleri ve Türk mutfağı örneklerini
bulabileceğiniz alternatifler sunuyor
Sahilde liman çevresinde ve çarşı içinde yer
alan mekanlardan bütçenize ve yemek
zevkinize göre faydalanabilirsiniz.

Nerede Kalınır?
Kaş'ta butik otelden pansiyona dek pek çok alternatif mevcut.
Bütçenize, denize ulaşım durumunuza göre gitmeden önce uygun bir yer
ayarlamanız önemlidir. Şehir merkezine yakın Küçük Çakıl gibi plajlara yakın
yerleri tercih edebilirsiniz.
Ayrıca Kaş'a yakın civarda camping imkanı sunan tesisler de bulunuyor.
Nasıl Gidilir?
Kaş hem otobüs hem de araba ile
gidilebilecek bir konumda. Ancak özellikle
yaz sezonu dışında otobüs ile ulaşım
aktarmalar ile sağlanabilir. Arabayla gitmek
isterseniz en uygun güzergah Fethiye
üzerinden ulaşmak olacaktır.
Denizli - Kaş arası 245 km.dir.

Yapmadan Dönmeyin
Dalış: Kaş'a kadar gelip bir deneme dalışı yapmadan dönmek
olmaz. Kaş Merkez'de dalış turu düzenleyen pek çok firma
bulunuyor. Alacağınız kısa bir brifingin ardından yaklaşık 5
metreye kadar dalış yapabilmeniz mümkün. Özellikle Limanağzı
ilk kez dalış yapacaklar için oldukça ideal bir bölge. Caretta
caretta'larla birlikte yüzmek, suyun altında nefes alabilmek ve
adeta uzayda yürüyormuş gibi hissetmek paha biçilmez
duygular. Üstelik Türkiye'nin en iyi dalış merkezlerinden
birisindeyseniz, bu deneyimi
mutlaka yaşamalısınız. Eğer
bröve'niz varsa Türkiye'nin en
güzel su altı dalış noktalarında
bazılarına da dalabilirsiniz.
Kaş 18 dalış merkezi ile Türkiye'de
en çok dalış merkezi bulunan
tatil yöresidir.

Deniz'den Sayı:39
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Başka Pencere

Sofra'dan Sofraya

Zeka Oyunu

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

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

Kare Bilmece
7x9 birim kareden oluşan aşağıdaki şekilde
toplam kaç adet kare bulunmaktadır?
(değişik boyutlardaki tğm karelerin toplam sayısı)

PESTO SOSLU PİLİÇ IZGARA
Malzeme (10 kişilik)
*Piliç Bonfile: 1,5 kg
*Soğan: 1 adet
*Pesto Sos: 100 gr
*Zeytinyağı: 200 gr
*Kimyon
*Kekik-Tuz

Geçen Sayının Cevabı

Yapılışı
Piliç bonfilelerimizi dilim dilim doğrayıp içine soğanımızı
rendeliyelim. Zeytinyağı ve baharatları ilave edip güzelce
karıştıralım. Dolapta 1 gün bekletelim. Izgarada pişirelim.
Servis ederken yanında istediğimiz garnitür ile servis
edelim. Bonfilelerimizin üzerine servis ederken pesto
sostan gezdirelim.

Karikatür

Yiğit Özgür

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.
Cevap
33 sakız kazanabilir. 100 sakız ambalajı ile 25 sakız kazanır.
Bunların ambalajından 6 sakız daha alır elinde de 1 ambalaj
fazla kalır. 6 sakızın ambalajı ile de 1 sakız daha kazanır.
Toplam 25+6+1+1 yani 33 sakız kazanır.
Sorumuza doğru cevap veren çalışanlarımızı kutluyoruz.
Ahmet Çelik, Hüsnü Vural, Nursen Çul

O b j e k t i f e Ta k ı l a n

1950'den bu güne sizlerin desteği ile...

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
SUNUYORUZ

®

feel, what you wear...

