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Merhaba
Yaza Veda Ederken

2017 yaz sezonu sona eriyor. Bu sayı sizlere 

sonbaharın başlangıcında ulaşmış olacak.

Yılın koşuşturması içinde pek çoğumuz yıllık izinlerle 

nefes almaya çalıştık. Kimimiz deniz kenarında, 

kimimiz memleketimizde, kimimiz çılgın 

kalabalıklardan uzak evimizde geçirdik yıllık iznimizi. 

Sevdiklerimizle geçirdiğimiz bu zamanların kıymetini 

bilelim. 

Bu sayımızda detaylı olarak göreceğiniz üzere, 

2016 yılı bildirimlerinin değerlendirilmesi tamamlandı. 

İşletmelerin dinamik olarak kalması, gelişmelerini 

sürdürebilmesi için siz çalışanların katılımı önemli. 

2017 yılında da değerli fikirlerinizi bekliyor olacağız.

2017 yılının son çeyreğinde ise artık revizyon 

çalışmalarının tamamlanması için sayılı günler kala 

ISO 9001 ve 14001 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerinin 

revizyonu çalışmalarına hız vereceğiz. Burada eğitimler 

ve saha çalışmaları ile siz çalışanlarımızın katılımı da 

önem kazanacak.

2018 yılında tekrar görüşmek üzere sevgiyle kalın.

Selçuk Aksarı



2 Güncel GIDA FİYATLARI

Türkiye bulunduğu konum itibari ile tarım ve hayvancılık 
konusunda dünyanın en şanslı ülkelerinden biri. Sebze ve 
meyve üretimi için farklı iklim koşullarına sahipken, hayvancılık 
için de önemli alanlara sahip.
Ancak bu avantaja rağmen ülkemizde gıda alanında dışa 
bağımlılık gün geçtikçe artıyor. Bunun sonucunda da dövize 
endekslenen gıda fiyatları gerek kurdaki artış, gerekse nakliye 
ve aracı maliyetleri nedeni ile sürekli artıyor.
Son tüketici olarak ne yapabiliriz, nelere dikkat etmeliyiz bu 
yazımızda kısaca bunlara değineceğiz.
Gıda yaşam için en temel unsurlardan biri. Bu nedenle ülkelerin 
ekonomileri için de en önemli unsurlardan biri haline geliyor.
Bir ülkenin nüfusunu beslemek için gıda üretimini iç 
kaynaklardan yapabilmesi en önemli güçlerinden biri. 
Bunun için de planlı bir tarım politikası, sıkı denetim ve adil 
teşvikler gerekiyor.
Gıda üretimindeki temel maliyet girdileri tohumlar, gübreler, 
ilaçlar, mazot ve elektrik gibi enerji kalemlerinden oluşuyor. 
Tarım politikaları da bu konuda çeşitli teşvikler sağlıyor. 
Ülkemizde enerji maliyetindeki yükseklik ve gübre ilaç gibi 
konularda da dışa bağımlılık temel maliyetleri arttırıyor.
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Faiz 
Nasıl 
Belirleniyor?

Gıda Fiyatları ve Ülkemizdeki Uygulamalar

Bir diğer etken ise ürünün tarladan son tüketiciye ulaşmasına 
kadar geçen sürede devreye giren kooperatifler, toptancılar 
ve diğer alıcılar. Bu süreçte ise ürünlerin üzerine ciddi karlar 
konarak maliyetlerin yükselmesine yol açılıyor.
Hükümetler ise bu noktada artan fiyatları dizginlemek için iç 
maliyet unsurlarını denetlemek yerine, daha kolay olan ithalat 
ile ürün arzını arttırarak fiyatların düşmesi yolunu tercih ediyor. 
Bunu da ithal ürünlere uygulanan ek vergileri kaldırmak veya 
düşürmek yolu ile yapıyor. Örneğin artan nohut fiyatlarını ve 
et fiyatlarını dengelemek için itahalatta bu kalemlerde vergiler 
ya kaldırıldı ya da ciddi oranlarda düşürüldü.
İthalat ile düşürülen fiyatların sonucu ise üreticiye yansıyor. 
Üretici düşen fiyatlar ile tarlada daha da düşük fiyattan 
ürününü satabilir hale geliyor, dolayısı ile de uzun vadede 
tarlasını ekmek yerine farklı işlere yöneliyor.

Biliyor Musunuz?
Dünyada temel gıda kalemi olarak bilinen buğday'ın ilk 
defa Anadolu topraklarında tarım amaçlı ıslah ve ekiminin 
yapıldığına dair kanıtlar var. Göbekli Tepe olarak geçen 
alanda yapılan kazılarda bununla ilgili çok önemli 
bulgulara ulaşıldı.

Ancak tarım alanındaki gelişmeleri takip edemeyen 
ülkemiz artan gıda talebini karşılamak için 2017 yılında 
200.000 tondan fazla buğday ithalatı yapacak.
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Tarım ve hayvancılık alanında üretim maliyetlerini düşürmenin 
en etkin yolu verimi arttırmaktır. Ülkemiz bu konuda dünya'nın 
oldukça gerisinde kalmıştır. Bunun çeşitli nedenleri aşağıdaki 
gibi özetlenebilir.

Yetersiz Arge
Dünya tarım ve hayvancılık Arge çalışmaları ile daha verimli 
tohumlar ve ırklar geliştirmiştir. Daha az su, daha az ilaç, 
daha az gübre ile birim alanda daha fazla üretim yapan 
dünya üreticileri maliyetlerini düşürmüştür.

Hatalı Tarım/Hayvancılık Uygulamaları
En basit örneğini tarımda ciddi bir katkı sağlayacağını 
düşündüğümüz GAP ( Güneydoğu Anadolu Projesi ) 
uygulamasında gördük. Sulama ile verim artacağını düşünen 
çiftçiler aşırı sulama ile topraklarındaki tuzlanmayı arttırarak 
uzun vadede tarlalarını verimsiz hale getirdi. Benzer hataları 
tüm ülke genelinde görüyoruz, fazla ilaç kullanımı, fazla 
gübre kullanımı, fazla sulama... Uzun vadede verimsizliğe ve 
yüksek maliyete neden oluyor.

Planlama Hataları
Ülkenin yıllık ihtiyacına yönelik üretim planları ve öngörüleri 
yetersiz kalıyor. Üreticiler daha çok kazanmak için bir önceki 
yıl çok para eden ürüne yönelince, sonraki sene arz fazlası 
ortaya çıkıyor ve ürün fiyatı dramatik şekilde düşüyor 
(Bakınız nar tarımı tablosu).

İthal Ettiğimiz Ürünler
Sebze Ürünleri
Kırmızı Biber: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kuru Fasulye: Kırgızistan
Nohut: Meksika, Kanada
Yeşil Mercimek: Kanada
Bezelye: ABD, Ukrayna
Sarımsak: Çin
Soğan: İran
Buğday: Rusya, Fransa, Almanya, Ukrayna
Saman: Gürcistan

Et Ürünleri
Canlı Hayvan (Et): Çek Cumhuriyeti, Fransa, Brezilya, 
Şili,
Uruguay
Canlı Haycan (Süt): Hollanda

Türkiye 126 ülkeden 133 çeşit sebze ve meyve ithal 
ediyor. Bunların tamamına yakını ise ülkemizde üretilebilir 
durumda (Tropik ve endemik türler dışındakiler).

İthalat Çare mi?
İthalat normal bir tarım ve hayvancılık rejiminde dönemsel 
rahatlama sağlayabilir. Ancak uzun vadede ithalat ülkenin 
temel gıda problemini çözmeyecektir. Dışa bağımlılık, dövize 
endeksli maliyet gibi kontrol dışı durumların etkisi artacaktır.
Hayvancılık alanındaki rakamlara baktığımızda 2010 yılından 
beri yapılan ithalata rağmen et fiyatlarının ortalama %100-110 

Nar Hikayesi
7yıl önce nar üretiminde yılda 100 bin ton ile İran ve 
Hindistan'ın ardından dünya üçüncüsüydük. 
Birden tüm Türkiye’de nara ilgi arttı. Çiftçi nar 
yetiştiriciliğine soyundu ve hızla 3 yıl içinde 500 bin tona 
çıktı. Dünya ikinciliğine yükseldik.
Ancak hemen ardından arz fazlası ile düşen fiyatlardan 
dolayı nar ekenler para kazanamaz duruma geldi. Nar 
aslında sadece meyve değil, kabuğundan, çiçeğinden,
çekirdeğinden ve gövdesinden renk/boya elde etmek 
mümkün. Ancak ülkemizde sadece meyvesi pazarlandığı 
için fiyatı düşünce üreticisi için zarar kaçınılmaz hale geldi. 
Denizli'de bile son 3-4 yılda nar dikilen pek çok tarla 
bozularak yerine yemlik mısır vb. ekilmeye başladı.

oranında arttığını görüyoruz.
2010 yılından itibaren önce canlı hayvan, ardından et, 
sonrasında saman ve kurbanlık hayvan ithalatına izin verildi. 
Mayıs 2016'ya kadar 272 bin baş damızlık sığır, 1.4 milyon 
baş damızlık olmayan sığır, 2.2 milyon baş koyun ve keçi ile 
211 ton sığır eti ithal edildi. Toplam 4 milyar dolar ödendi. 
Ancak bu dönemde et fiyatları artmaya devam etti.

Kaynak:
Ziraat Mühendisleri Odası
ntvmsnbc.com

Masa Tenisinde Dereceye Girdik
Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen Masa Tenisi 
Turnuvasından  kupayla döndük.
Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen turnuvada Murat İlhan, Sezen Sevinç ve Murat 
Erbay'dan oluşan takımımız, takımlar klasmanında 3. oldu. 
27 firma ve 110 sporcunun katıldığı turnuvada ayrıca Deniz 
Tekstil Personeli Erdal Şahal ve Fatih Girgin bireysel 
kategorilerde madalya aldılar.
Gene grup şirketlerimizden olan Hürsan San. ve Tic. A.Ş.den 
Fatma Şahin de bayanlar kategorisinde 3.lük madalyası aldı.
Turnuvada takımlar klasmanında Tan Tekstil birinci, Organize 
Sanayi Bölge Müdürlüğü de ikinci oldu.



4 Sektörden BCI

Dünyada pamuk üretimi uzun yıllardır geniş bir 

coğrafyada yapılıyor. Pamuk üreten gelişmiş ülkelerin 

yanında az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde de 

pamuk önemli bir tarım ve ticaret ürünü.

Bu geniş üretim alanına sahip ürünün üretiminde ise pek 

çok insanlık dışı uygulama görülebiliyor. Dolayısı ile 

bizlerin giydiği tekstil ürünlerinde kullanılan pamuk belki 

de hakları verilmeyen, kölelik veya çocuk işçilik ile 

üretilmiş olabilir. Better Cotton Initiative (BCI) ya da Türkçe 

ifade edersek; İyi Pamuk İnisiyatifi pamuk üretiminin adil 

şartlarda ve izlenebilir şekilde yapılmasını, sürdürülebilir 

tarımı destekleyen bir kuruluş.

BCI, pamuk ticaretindeki örgütlerden, çiftliklerden, 

modaya ve tekstil markalarına kadar her türlü 

organizasyonu kapsayan, pamuk sektörünü 

sürdürülebilirliğe doğru yönlendiren bir strateji 

izlemektedir.

Better
Cotton
Initiative

BCI / Better Cotton Initiative 
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Hazırlayan: Tuba Şaşmaz Aksarı

2009
BCI, bağımsız bir kuruluş olarak kuruldu ve 
Better Pamuk Standart Sisteminin temel taşlarından 
biri olan Better Pamuk Üretim İlkeleri ve Kriterleri 
olarak bilinen ilk Better Cotton küresel standartlarını 
yayımladı.

BCI sertifikalı üretim 12 ülkede ve Afrika Kıtasındaki 9 pilot 

ülkede  1,5 milyondan fazla çiftçi tarafından uygulanıyor. 

Çocuk İşçilik Zirai İlaçlar Toprak Kaybı

Küçük Çiftçi Yoksulluğu Habitat Kaybı Su Yönetimi

Daha İyi Pamuk Standardı Nedir?

BCI, daha sürdürülebilir pamuk üretimine bütüncül bir 

yaklaşım olan Better Cotton Standard'ın çiftlik düzeyinde 

uygulanmasını yönetir. 

Biliyor Musunuz?
Deniz Tekstil 2012 yılından beri BCI logolu pamuk 
kullanmaktadır. 2016 yılında 300 tondan fazla 
BCI kapsamında pamuk kullanmıştır.

BCI lisanslı çiftçiler, çevreye önem veren, gübre ve zehirli 

maddelerin olumsuz etkilerini en aza indirgeyen, su, 

toprak sağlığı ve doğal yaşam alanlarına önem verecek 

şekilde pamuk üretmektedir.

BCI Çiftçileri ayrıca, iyi çalışma ilkelerine (işçilerin 

güvenliğini ve refahını destekleyen koşullar) söz verirler.
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BCI Çiftçileri ayrıca, iyi çalışma ilkelerine (işçilerin 

güvenliğini ve refahını destekleyen koşullar) söz verirler.

BCI sertifikalı üretim 12 ülkede ve Afrika Kıtasındaki 9 pilot 

ülkede  1,5 milyondan fazla çiftçi tarafından uygulanıyor. 

BCI 4 özel hedef belirlemiştir.

• Pamuk üretiminin çevresel etkisini azaltmak

• Pamuk üretim alanlarında geçim kaynaklarını ve 

ekonomik kalkınmayı iyileştirmek

• Tedarik zinciri boyunca Daha İyi Pamuk uygulamalarını 

geliştirmek

• BCI'ın güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak

BCI Konsey Üyeleri aşağıdaki gibidir.

BCI üyesi firmalar ve markaların çoğu 2020 yılına dek 

üretimlerinde kullanılan tüm pamuğun BCI sertifikalı 

olmasını taahhüt etmiştir.
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Pamuk Fiyatları ve Sektöre Etkileri

Pamuk tekstil sektörü için en önemli doğal 

hammaddelerden biri.

Fiyatındaki dalgalanmalar tarladan son 

tüketiciye kadar hemen hemen herkesi 

etkiliyor.

Günümüzdeki küresel pamuk pazarının yaklaşık 

%40'ı stok alımlar olarak gerçekleşmektedir. 

Üreticiler fiyat dalgalarında etkilenmemek, 

satıcılar da uygun fiyattan satmak için ellerinde 

stok bulundurmaya önem vermektedir.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan artışında ardından 

belirli bir aralığa oturmuş gözüken pamuk 

fiyatları artan kur nedeni ile ülkemizde halen 

ciddi maliyet kalemlerinden biri olmayı 

sürdürüyor.

Pamuk iplik imalatında ortalama maliyetin 

%50-70 civarında bir oranını kapsıyor. Dolayısı 

ile pamuk ipliği de dokuma ürünlerdeki 

maliyetin yaklaşık %50-60 civarını oluşturuyor.

Maliyet kalemleri içerisindeki hammadde 

dışında diğer maliyetler de önemsiz gibi 

gözükse de rekabet etmek için firmaların 

bunlarda da iyileştirmeler yapması gerekiyor. 

Aksi takdirde piyasalarda rekabet şansı 

kalmıyor. 

Ancak adil bir ticaret için atıklar, iş gücü 

maliyetleri gibi konularda firmaların yasal 

mevzuatlara uyması önemli. Artan rekabet 

koşullarında pek çok firmanın bu alanlarda 

kayıt dışı uygulamalara yöneldiği de 

görülmekte.



6  Teknoloji-Sağlık NASA / ATEROSKLEROZ 

1950li yıllarda yaşanan uzaya ulaşma yarışında Sovyet 
Rusyanın ilk insan yapımı uyduyu ( Sputnik 1 ) yörüngeye 
göndermesi sonucunda, Amerika Birleşik Devletlerinin bu 
yarışta yer almak için kurduğu kurumdur.

Kurulduğunda yaklaşık 8000 kişinin çalıştığı kurumda 
bugün 18.000den fazla kişi çalışmaktadır ve yıllık bütçesi 
2012 rakamları ile 18 milyar dolar civarındadır.

NASA, 1958 yılında kurulmuş 
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin 

kısaltmasıdır.

NASA Hakkında Bilmemiz Gerekenler

D
e

n
iz

'd
e

n
 S

a
yı

:4
0

X15 Projesi
Temeli Alman bilim insanlarının olduğu X15 ilk jet itkili 
yüksek irtifa araçlarından biriydi. Üzerinde yapılan 
deneyler bugünkü uzay yolculuğunun temel bilgilerinin 
edinilmesinde önemli bilgiler sağladı.

NASA'nın şimdiye kadar yaptığı uzay çalışmaları, büyük 
oranda başarıyla sonuçlanmış fakat ABD'ye milyarlarca 
dolara mal olmuştur. Özellikle Ay'ın fethiyle sonuçlanan 
Apollo programı, Skylab, uzay mekiği programları çok 
büyük harcamaları gerektirmiştir. Ancak 21. yüzyıla doğru 
gerçekleştirilmesi beklenen büyük uzay istasyonları, Ay 
istasyonu ve Mars seferi programları yanında, önceki 
harcamaların çok küçük kalacağı hesaplanmaktadır.

Apollo Projesi
John Kennedy tarafından Ay'a insan gönderilmesi hedefi 
konduktan sonra 202 Milyar Dolar harcanarak hayata 
geçirilen Apollo projesi ile insanoğlu 1969 yılında Apollo 
11 seferi ilk defa ay'a ayak basmıştı. 
Apollo 17 ile son kez ayak basılan 1972 yılına dek 6 ay 
seferinde 12 astronot aya ayak basarak dünyaya 380 kg. 
civarında ay taşı getirmiştir. 



Uluslararası Uzay İstasyonu, Mars Keşif Uçuşları gibi aktif 
projeler ile NASA sadece ABD'nin değil, insanlık tarihinin de 
önemli uzay programlarını yürütüyor. Artan maliyetler nedeni ile 
pek çok projede artık diğer ülkelerle çalışma ortaklıkları yapılıyor. 
Ancak bazı projelerde de lider ülke olmak isteyen gelişmiş 
ülkeler çalışmalarını kendi ulusal bütçeleri ile sürdürüyor.
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NASA tarafından sürdürülen bazı aktif projeler:
2001 Mars Odyssey, Mars için uydu sondası
Cassini, Satürn için uydu sondası
Chandra X-ışını Gözlemevi
Curiosity kâşif robotu (Mars Bilim Laboratuvarı)
Dawn, asteroid sondası
Hubble Uzay Teleskobu
Uluslararası Uzay İstasyonu
Kepler görevi
MESSENGER, Merkur uydu sondası
Yeni Ufuklar
Mars Keşif Sondası
MAVEN
Opportunity kaşif robotu, Mars
Spitzer Uzay Teleskobu

Ateroskleroz nedir?
Son yıllarda sıklıkla duyduğumuz genç yaştaki kişilerin kalp krizi 
geçirmesinin altında yatan sebeplerden biri aterskleroz.  

Bir kalp damar hastalığı ateroskleroz yani damar sertliği sürecine 
bağlı geliştiği için genellikle ileri yaş hastalığı olarak biliniyor ancak 
bu süreç aslında düşünüldüğünden daha erken yaşta başlıyor. 
Kişiden kişiye ve dış faktörlere bağlı olarak da farklı hızda ilerliyor.
Damarlarda daralmaya sebep olan aterosklerozu yaratan 
oluşumlara plak diyoruz. Çalışmalarda damarı fazla daraltmayan 
bazı plakların çeperinin yırtılması nedeniyle aniden damarı tıkayarak 
kalp krizine neden olabildiği de gösterilmiştir.

Sebep; bu olayın pıhtılaşmayı tetiklemesi ve damarın oraya hücum 
eden pıhtılaşma hücreleri ile tıkanmasıdır. Bu nedenle plakların 
damarı tıkayacak kadar büyümesi için uzun bir zaman geçmeden 
de bu korkutucu hadise daha erken yaşta başa gelebilir.

Belirtileri Ciddiye Alın
Sıklıkla sol kola, alt çeneye ve sırta yayılan yanma ya da baskı 
tarzındaki göğüs ağrısı kuvvetle muhtemel kalp damar sistemi ile 
alakalı olduğu halde gençlerde genellikle pek kondurulamaz ve mide 
ya da kas ağrısı olarak yorumlanır. Başlangıçta sadece efor halinde 
gelerek alarm veren bu belirti hastalığın ilerlemesiyle birlikte kalp 
krizi yani enfarktüs olarak karşımıza çıkar.

Gençlerde kalp krizinin daha tehlikeli olmasının bir diğer sebebi de 
henüz tıkalı damarlara alternatif olan kollateral yani küçük yan 
dalcıkların gelişmemiş olmasıdır. Koronerler yani kalp 
damarlarındaki darlık yavaş ilerlediğinde vücut bu darlığı atlamak 
amacıyla yan dallarını geliştirerek tıkanıklığın ardındaki bölgeyi 
kanlandırmaya çalışır. Bu süreç de zamanla gelişir. Bu hastalarda 
ana yol tıkanıp enfarktüs oluşsa bile klinik tablo yan dalı az olana 
göre daha hafif atlatılır. Bu amaçla 6529 hastanın katıldığı 12 
çalışmadan elde edilen veriler bir meta-analizde incelenmiş ve iki 
grubun sağ kalım süreleri karşılaştırılmış, kollateralleri iyi gelişmiş 
grubun daha iyi olduğu gösterilmiş. Genç yaşlarda daha az görülen 
bu şanslı oluşum genetik özelliğe ve yaşam tarzına göre de kişiden 
kişiye değişiklik gösterir. 
 
Fiziksel Aktivite Ve Kalp Kontrolleri Çok Önemli
Sağlıklı yaşam tarzı burada çok önemli ama en çok önemli olan 
kısmı fiziksel aktivitenin varlığı. En basit haliyle yürüyüşün ya da 
dolaşımı arttıran masajların kollateralleri geliştirmedeki etkisi büyük. 
Kalp damar hastalığının taşıdığı hayati önem sebebiyle peryodik 
olarak yapılması gereken kardiyolojik kontroller gençlerde bu 
nedenlerden dolayı daha da önemlidir.

Yaşam şeklinin değişmesi, beslenme alışkanlıkları ve stress 
kaynaklı oluşabilen kalp krizleri de sıklıkla karşılaşılan ölüm 
nedenleri. Bu nedenle yaşı ne olursa olsun çocuklarımızın ve 
kendimizin dönem dönem kontrollerini yaptırmayı ihmal etmeyelim. 

Kaynak : ntvmsnbc.com
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Fotoğrafçılar ve teknoloji severlerin de bildiği üzere 

hem fotoğraf makinelerinde hem de telefonlarda 

fotoğraf çekerken istediğiniz açıyı tam olarak 

yakalayamayabiliyorsunuz. Bazen öyle anlarda 

fotoğraf çekmediğinizde karenin tamamını 

alamazsınız ve istediğiniz alan fotoğraf karesi 

dışarısında yer alır. Fotoğrafa hobisi olan bazı akıllı 

telefon sahipleri ve fotoğrafçılar bu sorunu ortadan 

kaldırabilmek için birkaç poz çeker ve bu pozları 

birleştirir. Yeni geliştirilen teknolojilere bir yenisi daha 

eklenecek ve bu sayede fotoğraflar istenilen açılara 

bürünecek. Yeni teknolojilerden birisi olarak görülen 

esnek kameralar Kolombiya Üniversitesi Bilgisayar 

Görüş Laboratuvarı tarafından geliştiriliyor.

Günümüze kadar geliştirilen ve son teknoloji 

kameralardan hem ışık hassaslığı olarak hem de 

yapı farklılığı ile son derece farklı olan esnek kamera 

teknolojisi, kameraların sağlamış olduğu görüş 

açılarını daha geniş bir şekilde sunabiliyor. Araştırılan 

esnek kameralar ve sistemler doğrultusunda 

Esneyebilen Kameralar Devrim Yaratacak

kameranın genişliğinden kasıt olarak esnek olacak 

bu levhaların kamera boyutunun kavis şeklini alarak 

çevreyi sarmalayacak görüntülerin yakalanacağı 

söyleniyor.

360 Derece Kameralar ile Benzerlik Gösteriyor

Esnek kameralar incelendiği zaman 35 derece 

çekim yapabilen kameralar ile benzerlik gösteriyor 

diyebiliriz. Testlerden elde edilen sonuçlar ve 

görüntülerden sonra oklar 360 derece kameraları 

gösteriyor. Belirli bir esneme kapasitesi olarak kavisli 

bir hale bürünen kamera, almış olduğu bu teknoloji 

sayesinde etrafı çevrelemekte olan görselleri de 

rahatlıkla görüntünün içerisine dâhil edebiliyor. 

Sistemi geliştiren araştırmacıların öncelikli hedefi ise 

bu yeni teknolojiyi daha üst boyutlara taşımak ve bir 

bireysel araç haline getirmek. Bu sayede 

profesyonel fotoğrafçılar daha önce hiç 

denemedikleri bir sistemle karşılaşacaklar.
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Çin Malı Ürün Alırken Dikkat! CE (China Export) Aldatmacası
Gerçek CE Sertifikası (Conformité Européenne) Nedir?
Conformité Européenne (Avrupa Onaylı) yani bildiğimiz 
adıyla CE sertifikası bir çeşit Avrupa kalite tescil belgesidir. 
Tıpkı Türkiye'deki TSE (Türk Standartları Enstitüsü) 
belgesine benzer. Bir ürünün CE sertifikası taşıyabilmesi 
için bazı kalite standartlarını karşılaması gerekir. Çoğu 
Avrupa ülkesinde bir ürünün satışı için CE sertifikası 
taşıması zorunludur.
Conformité Européenne (CE) Sertifikasının Logosu:

China Export Nedir?
China Export, yani Türkçesiyle Çin'den ihraç edilmiş 
anlamına gelmektedir. Bir ürünün bu logoyu taşıyabilmesi 
için belirli kalite standartlarını üstünde olması gerekmez.
 China Export Logosu:

Aldatmaca Nerede?
China Export ve Conformité Européenne sözcüklerinin 
orijinal baş harfleri aynı olduğundan ikisinin de kısaltması 
CE olmakta ve logolarında da aynı font (yazı tipi) 
kullanıldığından aradaki farkı anlamak oldukça zor. CE 
sertifikasına sahip olduğundan, kaliteli olduğunu 
düşündüğünüz bir ürün China Export olup bazı 
standartların altında olabilir.

GPS'li ayakkabılar sayesinde çocuklarınızı takip edebileceksiniz
İngiliz tasarımcı Dominic Wilcox, kullanıcısının evinin 
yolunu ya da gideceği yeri bulmasını sağlayan GPS'li 
ayakkabı üretti.
Kullanıcısının evin yolunu daha kolay bulmasını sağlayan 
ayakkabı "dünyanının neresinde olursan olsun" sahibini 
evine geri yönlendirmek için programlanmış.
Wilcox bu ayakkabıyı yaparken Oz Büyücüsü'ndeki 
Dorothy Gale'in kırmızı ayakkabılarından esinlenmiş. 
Dorothy karakteri eve denmek için ayakkabılarının 
topuklarını birbirine vuruyordu ve ayakkabıları onu eve 
götürüyordu.
Bir illüstrasyon çizen Wilcox protitipinin içine bir GPS alıcısı 
erleştirmiş. Sol topuğa gömülü GPS'in yanı sıra bir de 
kırmızı etiket şeklinde bir anten bulunuyor.
Kullanıcılar tercih ettikleri destinasyonları ayakkabıya 
yükleyebiliyor. Bunun için bir yazılım ve USB kablosu 
yeterli oluyor.
Destinasyonlar yüklendikten sonra topukları tıklatarak GPS 
aktive ediliyor.
Sağ ayakkabıda işlemi gösteren bir bar bulunuyor. Bu bar 
ayakkabıyı giyen kişinin hedefe ne kadar yaklaştığını 
gösteriyor.
Sol ayakkabıda ise halka şeklinde ışıklar yer alıyor. Bunlar 
da doğru yönde gidip gitmediğinizi gösteriyor.

Whatsapp'ın Yeni Özellikleri
Whatsapp her geçen gün farklı bir özellikle 
kullanıcılarını şaşırtıyor. Kısa sürede Dünyanın en çok 
kullanılan mesajlaşma uygulaması olmayı başaran 
Whatsapp gün geçmeden kendini yenilemeye devam 
ediyor. 

Whatsapp yeni özellikleri ile ilgili bilgiler şöyle;
Whatsapp uygulamasının son beta sürümü ile beraber 
arama ekranı, toplu mesajlaşma ve dosya paylaşımı 
gibi özelliklerde değişiklikler meydana getirildi. 
Whatsapp'ta önceleri sadece pdf, docx ve xlsx uzantılı 
dosyalar paylaşılıyordu. Şimdilerde ise beta 
kullanıcılarına her türden dosyayı paylaşma özelliği 
getirildi.

Whatsapp kullanıcıları bundan böyle her türden 
dosyayı paylaşabilecek. Ayrıca Whatsapp'tan 
gönderilen müzik, fotoğraf ve video gibi gönderilen 
dokümanlar da telefonun ”indirilenler” kısmında 
görülecek. Whatsapp özellikleri ile ilgili değişimler bu 
kadarla da sınırlı değil. Dosya gönderme sınırı Android 
kullanıcıları için 100 MB, İOS kullanıcıları içinse 120 
MB olarak belirlendi.

Whatsapp milyonlarca kullanıcı kitlesine sahip. Haliyle 
teknolojik ilerlemelerle birlikte her geçen gün 
kullanıcılar için daha iyi hizmetler sağlama çabaları da 
artıyor. Yeni özellikler arasında görünüşle ilgili bir 
özellikte yer alıyor. Whatsapp'ta sohbet esnasında 
resim gönderildiğinde ya da alındığında resimler tek tek 
değil gruplandırılmış şekilde görünecek. Son resimde 
ise kaç tane daha resim alındığı bilgisini veren rakam 
yer alacak.

Özelliklerle ilgili bir diğer yenilik ise arama ekranında 
olacak. Whatsapp'ta gelen çağrıyı yanıtlamak için sağa 
doğru kaydırarak cevaplamak gerekiyordu. 

Artık güncellenen sürümle birlikte Whatsapp'a gelen 
çağrıyı cevaplamak için ekranı hafifçe yukarı doğru 
kaydırmak yeterli olacak. Whatsapp en yeni özellikleri 
ile kısa zamanda kullanıcılarını şaşırtmaya devam 
ediyor. 
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İlgili Avrupa Birliği normlarına paralel olarak yapılan 
revizyon ile turuncu zemin üzerine uygulanan tehlike 
sembolleri bundan böyle beyaz zemin üzerinde olacak.

Tehlike Sembolleri Değişti
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Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve 
Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında kimyasal madde 

ambalajları üzerinde bulunan tehlike sembolleri 
değişiyor. 

"Tehlikeli" olarak yapılan durum tanımı ise "zararlı" olarak 
değişiyor. 

Zararlılık sınıfı tanımı ise "Fiziksel, insan sağlığına ve 
çevreye yönelik zararın niteliğini" tanımlıyor. Örneğin; 
patlayıcı, alevlenir, oksitleyici gibi.

Ambalaj üzerinde bulunan P ve H harfleri de yeni 
düzenleme ile tekrar tanımlandı.

P harfleri alınması gereken önlemleri listelerken, H harfleri 
ise zararları tanımlıyor.

Örneğin H228 kolay alevlenir zararlılığını tanımlarken, 
P232 nemden koruyun önlemini ifade ediyor.

Değişikliğin amacı daha anlaşılabilir bir etiketleme 
sisteminin uygulanmasını sağlamak olarak açıklanıyor.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu maddelerini incelemeye 

devam ediyoruz.

Bu sayımızda Madde 15 ile ilgili düzenlemeler var.

İşe girişten itibaren yapılacak sağlık muayeneleri ile 

ilgili olan bu madde yapılacak kontrolleri ve usullerini 

tanımlıyor.

İşletmemizde işe giriş ile başlayan sağlık gözetimi 

tanımlanan aralıklarla farklı görev grupları için farklı 

kapsamlarda periyodik olarak yapılıyor.

Sağlık gözetimi

 MADDE 15 – (1) İşveren;

     a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve 

güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi 

tutulmalarını sağlar.

     b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık 

muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

Kimyasalların Tehlikelerinden Korunmak
Kimyasal maddelerin üzerinde bulunan zararlılık 
sembollerine dikkat ediniz.

İş Güvenliği Yasal Mevzuatı Köşesi

1) İşe girişlerinde.

2) İş değişikliğinde.

 3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle 

tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe 

dönüşlerinde talep etmeleri halinde.

    4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile 

işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen 

düzenli aralıklarla.

    (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde 

çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten 

sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

    (3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık 

raporları işyeri hekiminden alınır. 50'den az çalışanı 

bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet 

sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. 

Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 

hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

     (4) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu 

gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence 

karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

     (5) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı 

ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli 

tutulur.

Üzerinde zararlılık etiketi olmayan ürünler için 
işletmemizde asılı bulunan Özet Güvenlik Bilgi Formları 
veya makine/bölüm çalışma talimatlarını inceleyin.

Emin olmadığınız durumlarda üst amirlerinize danışın.



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

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

http://instagram.com/seasoultr
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2016 Yılı Bildirimleri Genel Değerlendirmesi

2016 yılında yapılan bildirimlerin 
genel değerlendirmesi tamamlandı.
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2016 yılında ortalama bildirimlere verilen değerlendirme puanı 
ise 2,8 oldu. Bu rakam 2015 yılında ise 2,5 idi.
2016 yılında 56 farklı personelin bildirimi kabul edilirken bu 
rakam 2015 yılında 49 idi.
Bildirimlerin Ödüllendirilmesinde ise toplam rakam aşağıdaki 
gibidir.
Toplam Çeyrek Altın: 74
Toplam Hediye Çeki Sayısı: 32 adet 100 TL,  27 adet 50 TL.
2016 Yılı Bildirimleri ve Ödül Kazananlar
2016 yılında yapılan aylık değerlendirmelerde 11 çeyrek altın 
dağıtıldı. Eylül ayında ise ödüle değer bir bildirim çıkmadı.

Yapılan değerlendirme sonucunda ortaya çıkan bazı rakamları 
incelersek genel olarak bildirimi sisteminin etkin olarak işlediğini, 
amacına uygun sonuçlar verdiğini görebiliriz.

Puan  Sayı Ödül   

77 28 Çeyrek Altın 

49 18

24 10

20 10

20 7

20 6

15 6

15

15

13

4

4

5

Kişi    

Bilhan Çoban

Mahir Yeşiltaş

Tufan Eliuz 

Tuğba Salmal

Emrah Kertik 

Erdal Aydınalın

Alican Doğan 

Erkan Tepeli  

Mesut Tepeli  

Fatih Öz  

150 TL çek 

150 TL çek 

150 TL çek 

150 TL çek 

100 TL çek 

100 TL çek 

100 TL çek 

100 TL çek 

100 TL çek 

2011 yılında başladığımız yeni değerlendirme sisteminde 2016 
sonuna dek toplam 1689 bildirim yapıldı. Bu bildirimlerin 
yaklaşık yarısına (848) ise faaliyet açılarak çalışma yürütüldü.
2016 yılındaki bildirim sayısı ise 275 adete ulaştı. Bu 275 
bildirimin 185 tanesi için faaliyet açılarak iyileştirme çalışmaları 
yapıldı. 
Bildirimler içinde ise en büyük pay iyileştirme önerilerinde. 
Önerilerin ardından ise sırası ile tehlike bildirimi ve ramak kala 
bildirimi geliyor.
2016da personel başına 1,6 bildirim yapıldı. 2015 yılında bu 
rakam 1,5 idi.
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Bildirim

Kömürlü kazan çekimlerde buhar basıncı çok çabuk düşüyor. Üst dramın ufak olması sebebiyle d.gazlı kazanın 
kollektördeki vanası açılıp kazanı bir nevi dram niyetine kullanabiliriz. Çekilmede buhar düşüşü %50 daha yavaş 
olur. O zamana kadar k.kazan maksimum seviyeye çıkımış olur. Buhar verdiğimiz zaman boşa göre buharlı 
beklemesinin, dramın metalinin ömrünün daha uzun olacağını düşünüyorum.

Ham mal açmanın girişine daha önce beton atıldı. Ancak tekrar aşınma yaptığı için yüklü kumaş çekerken 
arabanın tekeri buradaki set´e takıldı. Arabanın tekeri kırıldı. Ayağım arabanın altında kalacaktı. Ayrıca görüntü 
kirliliği var. Önerim buraya demir saç monte edilebilir.

HT makinalarından çıkan numune kumaşlar vardiya amiri tarafından yumuşatma verildiğine dair onay isteniyor. 
Yalnız HT makinalarından çıkan kumaş, balon sıkmaya giriş oluyor. Çıkışlarda onay isteniyor. Yani yumuşatma 
verilmemiş olan kumaş üzerinde yumuşatıcı verilecek levhası yoksa makinaya alınıyor. Bu yüzden bilgi işlem 
merkezinden (BİM) yazılım düzeltilebilir. HT makinasından çıktıktan sonra balon sıkmaya giriş yapmadan 
vardiya amiri onayı istiyor yazısı yazılabilir.
Ramöz 2. mahlonun yay rolik motoru sürekli ısınıp arızaya geçiyor sıcak yaz günlerinde daha da sık arıza yapıp 
makina hiç bir şekilde çalışmıyor. Ta ki motor kendini soğutana kadar. Bu arıza bize bir buçuk saate mal oluyor. 
Makine aniden durduğu için makine içindeki kumaş ta kullanılamaz hale geliyor. Elektrikçi arkadaşlar şarteli 
kapatıp arızayı giderinceye kadar bir sürü zaman kaybı ve üretim kaybı oluyor. Motor zemine çok yakın olduğu 
için hava almıyor ve çok çabuk ısınıyor. Evet, benim önerim motor hava alması için her iki kapaklarında fuları 
1. ve 2.nin koruma kapakları gibi olması geniş kare şeklinde kapaklar takılırsa motor sürekli hava alır ve ısınmaz. 
Acilen bu arızaya müdahale edilmesi rica olunur. (Çizim PDF olarak ektedir)
Corino 1 kenar söküm ekranında elektrik kaçağı olmasından dolayı operatör kenar söküm makinesinin prizini 
taktığı anda prizden ateş çıkmış. Corino 1 operatörü Yusuf Menekşeyi az kalsın elektrik çarpıyormuş, 
hemen cihazı kapatıp elektrikçiye haber verildi.

Santrifüj sıkma makinası ön stop düğmesi yerinden çıkmış. Ön acil düğmesinin yeri değişirse iyi olur. Zaman 
zaman sıkmayı boşaltırken elimizden düşen bobin stop düğmesine çarpıyor. Çarptığında ya kırılıyor ya da 
yerinden çıkıyor. Yeri değişirse çok iyi olur.

Corino 1. ve Santex 1. üstündeki tavandaki ışıklar, lambalar gündüz özellikle uzun yaz dönemlerinde sürekli 
yanar vaziyette duruyor. Bu hafta 07:30-15:30 vardiyasında çalışıyorum 4. gün üst üste Corino 1 de çalışan 
arkadaşlarımıza sabahleyin vardiyayı teslim aldığımızda söyledim ışıkları kapattırdım. Bu gün hiç seslenmedim, 
ışıkları kapatmadı. Halen yanıyor. Üstelik aynı corino 2 içinde geçerli sürekli tavan ışıklandırmaları yanık 
duruyor. Ben kendim sabahleyin makinanın yanına gelince ilk önce makinem üstündeki ışıkları kapatıyorum. 
Bu konuyla ilgili çalışan arkadaşları kesin bir dille uyarıp kendi evimizde nasıl kullanıp tasarruf ediyorsak burada 
da aynı hassasiyeti göstermek zorundayız. Bu bizim görevimiz. Önerim: Makinanın bulunduğu kısma duvara 
uyarı levhaları asıp tavan ışıklarını lüzumsuzsa söndür şeklinde. Sürekli yanan kısımlar Corino 1 ve Corino 2

Hipo ile makine soldurma işleminde bazen makine 2 defa ayrı ayrı soldurma işlemi yapıyor. İlk soldurma 
işleminde de 2. soldurma işleminde de köpük kesici geliyor. İlk soldurma da gelen köpük kesici boşuna geliyor. 
Çünkü 2.soldurmaya tekrar girdiğimiz için gerek kalmıyor. Önerim; 2 soldurmayı tek bir programda birleştirilrbilir. 
Örneğin; Ekstra soldurma programı yapılabilir. Böylece köpük kesiciden tasarruf sağlamış oluruz. Ayrıca tek 
programda iki soldurmayı yapmış oluruz ve bisülfitte tek sefer verilse de olabilir.

Eylül ayında ödüle değer bildirim çıkmadı.

Numune HT lerin küçük arabalarını 4 adet naylon atık sepeti olarak kullanılıyor. Boyacı olarak biz araba sıkıntısı 
yaşıyoruz. 4 adet naylon atık çöp arabası ayarlanıp arabalar numune HT lerin kullanımına verilirse üretimde 
aksama olmaz.

Ramöz-1 den yaş ve kuru kumaş geçerken biaco´nun terazi potansiyel metre ayarını sürekli olarak elektrikçilere 
değiştirtiyoruz. Örneğin yaş kumaş geçerken gevşek ise sarıyor, kuru kumaş geçerken ise gergin ise gr düşüyor.
Bunu önlemek için ve kumaşın en az zarar görmesini sağlamak için bizim bianco terazi potansiyel metresine 
dışarıdan kumaşa göre müdahale edebilmemiz için gerdirme gevşetme düğmesi konulabilir.

Çalışmakta olduğum ramöz 1 makinaının kimyasal madde tanklarına bizim istediğimiz dışında kimyasal madde 
geliyor. Bu kimyasalları tahminimce santex 1 den yanlışlıkla gönderiyorlar. İkisi de D1 olduğu için operatör 
arkadaşlar karıştırıyor olabilir.Bu gelen kimyasalların ne olduğunu bilmediğimiz için gidere boşaltmak zorunda 
kalıyoruz. Asıl önemli olan konu ise eğer biz ramöz den yaş fikse geçerken bu işlem gerçekleştirilirse (bunu 
farketmemiz çok zor) kumaşa yanlış madde verip daha kötü sonuçlar alabiliriz. Hem kimyasalların boş yere 
çöpe gitmemesi ve hem de kumaşlara yanlış işlem yapılmaması için bu soruna bir çözüm bulunabilirse bu 
riskllerin ortadan kalkacağı kanaatindeyim. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Tarih

Ocak 2016

Şub. 2016

Mart 2016

Nis. 2016

May. 2016

Haz. 2016

Tem. 2016

Ağ. 2016

Ey. 2016

Ek. 2016

Kas. 2016

Ar. 2016

Türü

Öneri

Tehlike 
Bildirimi

Öneri

Öneri

Ramak 
Kala

Öneri

Öneri

Öneri

Öneri

Öneri

Öneri

12540

12646

12940

13136

13159

13289

13702

13425

13529

13651

13812

Yunus 
Karadeniz

Taner 
Irtam

Erkan
Tepeli

Erdal 
Aydınalın

Yusuf 
Menekşe

Niyazi 
Tan

Erdal 
Aydınalın

Mesut 
Güdücü

M. Ali 
Taşkesen

Hacı Ali 
Uysal

Hayrettin 
Şimşek

Entegre Yönetim Sistemi 
Ara Denetim Faaliyeti 
Başarı ile Tamamlandı

Bureau Veritas firması tarafından 
yapılan Ara Denetim faaliyeti 
sonucunda Entegre Yönetim 
Sistemleri ara denetimi başarı ile 
tamamlandı.

2 gün süren ve denetçiler Nilgün 
Ulusoy ile Argun Başer tarafından 
yapılan denetim sonucu 
belgelerimizin geçerliliği sürüyor.

UBF No Bildiren
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Ekranlı Ekipmanlarla Çalışma Eğitimi Verildi
İşletmemizde ekranlı ekipman kullanan 
çalışanlarımıza İşyeri Hekimi tarafından 
Ekranlı Ekipmanlarla Çalışma konusunda 
eğitim verildi.

Eğitimde bu ekipmanların tehlikeleri ve 
korunma yolları hakkında bilgi aktarıldı

mayıs
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Munsell Test Uygulaması Tüm 
Grup Firmalarında Yapıldı
Renk görme becerisini derecelendirmede 
kullanılan Munsell Test Deniz ve Hürsan 
Grubundaki renk ile ilgili tüm personele 
uygulandı. ARGE ve Lab. Sorumlusu 
Burçin Aydın tarafından yapılan 
uygulamada renk değerlendirmesi yapan 
kişiler renk becerilerini görmüş oldu

haziran

Yemekhane Tema Günü Düzenlendi
Gaziantep Mutfağı temalı özel günde 
yöresel yemekler hazırlanarak, yöresel 
dekorlarla düzenlenmiş yemekhanede 
servis edildi.

temmuz
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Geleneksel Piknik Etkinliği Gerçekleştirildi
Geleneksel olarak düzenlediğimiz 
piknik etkinliğimiz 21 Ağustos Pazar 
günü Honaz Milli Parkında düzenlendi. 
Pikniğe çalışanlarımız ve ailelerinden 
oluşan üç yüzden fazla kişi katıldı.
Piknik etkinliği sırasında ayrıca 
Deniz Tekstil Boyahanesinde 20 yılını 
dolduran çalışanlarımıza birer plaket 
ve çeyrek altın verildi.

Piknik süresince düzenlenen eğlenceli 
yarışmalarda ise çeşitli hediyeler dağıtıldı..

Piknik boyunca osmanlı şerbeti, macun, 
pamuk şeker, patlamış mısır gibi ikramlar 
da yapıldı.

ağustos

Kimyasallarla Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 
Gerçekleştirildi
İşyeri hekimi Birol Erdoğan ve İş Güvenliği Uzmanı Selçuk Aksarı 
tarafından kimyasal maddelerin tehlikeleri ve korunma yolları ile 
kimyasala karşı yapılan sağlık taramaları konusunda Boyahane 
ve Baskı işletmelerimizdeki tüm çalışanlara eğitim verildi.

Temizlik, Düzen ve Aydınlatma Eğitimi Gerçekleştirildi
İş Güvenliği Uzmanı ve Kalite Güvence Md. Selçuk Aksarı 
tarafından Boyahane ve Baskı işletmelerimizdeki tüm 
çalışanlara temizlik, tertip - düzen ve aydınlatma ilkeleri 
konusunda eğitim verildi. Eğitimde bu üç olgunun kalite, 
çevre, iş güvenliği ve enerji konusundaki etkileri anlatıldı.
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İçimizden biri
Bilge Yıldırım / Test Lab. Sorumlusu

En sevdiği
Renk:  Mor rengin tonları

Müzik: Türk Pop Müziği

Yemek: Zeytinyağlılar

İçecek: Kahve

Hobileri: Seyahat etmek, film izlemek, kültür tatili

Fobileri: Sürüngenler

En son
Okuduğu Kitap: Elif Şafak / AŞK

İzlediği Film: ARRIVAL

: İTALYA ve şehirleri (Roma, Milano, Venedik, Floransa, Napoli)En çok görmek istediği yer
Denizli’de En Sık Gittiği Yer: Teras Park

Tuttuğu Takım: Galatasaray

Tekstil Olmasa Yapmak İsteyeceği Meslek: Öğretmenlik

Neden Tekstil:  Denizli'de en geçerli sektör

Neden Denizli: Yaşadığım şehir

Neden Deniz Tekstil: Şans
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Doğum Yeri/Tarihi: Denizli / 13.12.1981

Medeni Hali: Evli

Askerlik Durumu: -

Eğitim:  PAÜ Denizli Meslek Yüksekokulu

Yabancı Dil: 

İş Tecrübesi: 16 yıl

bölümlerimizi tanıyalım
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Çalışanların sağlıklı ve emniyetli bir ortamda çalışması için 
faaliyetleri yürüten iş sağlığı ve güvenliği birimi bu sayıda 
sayfalarımızda yer alıyor.
İş sağlığı ve güvenliğinin her geçen gün önem kazandığı 
ülkemizde 2006 yılından bu yana OHSAS 18001 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim sistemi uygulanmakta. Bu standart 
kapsamında da ilk günden itibaren yasal mevzuat ile ilgili 
gereklilikler yerine getirilmektedir.

İş sağlığı ve Güvenliği Birimi işe giriş muayene ve 
eğitimlerinden, periyodik sağlık muayeneleri, periyodik 
ekipman kontrolleri, eğitim ve tatbikatlar, risk analizleri, 
olay incelemeleri gibi faaliyetlerin tamamını yürütmektedir.

Yapılan çalışmaların tümünde amaç çalışan sağlığını 
korumak, iş güvenliği tedbirlerinin sürekliliğini ve 
gelişmesini sağlamaktır.

Birim bünyesinde bulunan Revirimizde 1 işyeri hekimi ve 
1 sağlık personeli, İş Güvenliği Biriminde ise 2 İş 
Güvenliği Teknikeri çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca İş 
Güvenliği Uzmanlık belgesi bulunan 2 çalışanımız da 
ekibe destek vermektedir.

Selçuk Aksarı - İş Güvenliği Uzmanı
Birol Erdoğan - İşyeri Hekimi
Deniz Çakal - Hemşire-Diğer Sağlık Personeli
Nursen Çul - İş Güvenliği Teknikeri/Uzmanı
Betül Demirekin - İş Güvenliği Teknikeri/Uzmanı



03.10
03.10
04.10
06.10
10.10
12.10
15.10
26.10
28.10
01.11
05.11
06.11
06.11
09.11

10.11
13.11
13.11
15.11
17.11
17.11
20.11
24.11
25.11
01.12
01.12
03.12
05.12
05.12
06.12
07.12
09.12
10.12
10.12
10.12
11.12
12.12
13.12
16.12
17.12
19.12
21.12
24.12
30.12

Aramızdan Ayrılanlar
Hasan Şalkam, Mesut Çoban, Şükrü Karaca, Engin Akcaalan, Taner Irtam, Yusuf Onay, Türkay Zengin, Ertekin Yazar

Doğum Tarihleri   Doğum günü olan arkadaşlarımıza mutlu yaşlar diliyoruz.

Adı-Soyadı Görevi Doğum Tarihi

Aramıza Katılanlar
Bilal Ayhan, Saim Derman, Gökhan Kıvrak, Yusuf Onay, Yunus Altınok, Asım Öztürk, Cihan Öztürk

Evlenen Çalışanlarımız
Recep Armağan 02.07.2017, Coşkun Öz 02.07.2017
Evlenen arkadaşlarımıza eşleri ile beraber uzun bir ömür dileriz.

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.
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Çocuğu Olan Çalışanlarımız
BilgeYıldırım: Taner Emir 06.01.17 Adile Karcı: Hüseyin Kutay 12.07.2017 Halil Köse: Zahide Köse 06.07.2017
Çalışanlarımıza çocukları ile beraber huzurlu ve sağlıklı bir ömür dileriz.

                                                             

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

Yumuşak Sarım Ustası
Yumuşak Sarım Ustası
KB Makine Operatörü
KB Makine Operatörü
Üniversite Stajeri
KB Makine Operatörü
Balon Sıkma Operatörü
Bekçi
Test Laboratuvarı Laborant
Kalite Kontrol Operatörü
BB İşletme Şefi
Mal Açma Operatörü
KB Makine Operatörü
KB Makine Operatörü
Yükleme Operatörü
Spektralfotometre Op.
Tüp Kesme Operatörü
Mal Açma Operatörü
Bekçi
Tüp Kesme Operatörü
Sarım Operatörü
Çayocağı Personeli
Partileme Operatörü
BB Makine Operatörü
İş Güvenliği Uzmanı
KB Makine Operatörü
Yemekhane Personeli
Sanfor Operatörü
BİM Sorumlusu

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

Mal Açma Operatörü
Yemekhane Personeli
KB Makine Operatörü
Santeks Operatörü
Kalite Kontrol Operatörü
Yükleme Operatörü
Kazan Operatörü
KB Postabaşı
Sarım Operatörü
BB Vardiya Amiri
Mal Açma Operatörü
KB Makine Operatörü
Test Laboratuvarı Laborant
Mekanik Bakım Personeli
Elektrik Bakım Şefi
Yemekhane Personeli
Sıkı Sarım Ustası
Sarım Operatörü
İşletme Müdürü
Kimyasal Depo Sorumlusu
Planlama Elemanı
Ramöz Operatörü
Test Laboratuvarı Şefi
RF Kurutma Operatörü
KB Planlama Sor. Yard.
BB Vardiya Amiri
Kurutma Postabaşı
Yükleme Operatörü
Balon Sıkma Operatörü

01.09
01.09
01.09
01.09
05.09
10.09
13.09
15.09
18.09
23.09
01.10
01.10
01.10
02.10
02.10
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M Ü Z İ K

K İ T A P

Tarkan / 10
2010'da "Adımı Kalbine Yaz" ile dinleyicisinin büyük 

beğenisini alan Tarkan'ın, uzun bir süredir üzerinde 

titizlikle çalıştığı onuncu albümü “10”, yayınlandı. 

Megastar Tarkan'ın, büyük bir heyecanla hazırladığı, 

her renkten 14 pop şarkısının yer aldığı yeni albümü 

“10”da, kendi söz ve bestelerinin yanı sıra 

Sezen Aksu, Aysel Gürel, Nazan Öncel, 

Günay Çoban, Gülşah Tütüncü, Ümit Sayın, 

Murat Matthew, Erdem-Ayça Z. Aydın (Miya) ve 

Serkan İzzet Özdoğan imzalı şarkılar da bulunuyor.

Albüm İçeriği

1. YOLLA

 2. ÇAY SİMİT

 3. BENİ ÇOK SEV

 4. BEN SENİN...

 5. Çok Ağladım

 6. HER ŞEY FANİ

 7. Kedi Gibi

 8. HODRİ MEYDAN

 9. BİZ ÇOCUKKEN

 10. BAL KÜPÜ

 11. ACIMASIZ

 12. SEVDAM TEK NEFES

 13. O SEVİŞMELER

 14. AFFEDİN BİZİ ÇOCUKLAR

Yedinci Gün

Çizgilerin kürelere, zamanın sonsuzluğa, sonsuzlukların da hayâllere 

dönüştüğü bir hikâyedir bu. Sıradan insanların sıra dışılığı, bilinen 

hikâyelerin düşlere dönüşümü, zaafların asîlleşmesi, erdemlerin 

ardındaki günâhkârlık tüm içtenliğiyle akacak zihinlere. İnsan olmanın 

en zayıf ve en yüce yanları, bir hikâyenin dokunuşuyla bir kez daha 

bilinebilir olacak. 

İhsan Oktay Anar, bu yeni düşüyle sizleri bir kez daha şaşırtacak. 

Çizgilerde değil kürelerde gezinecek, bilinen zamanların bilinmeyen 

anlarına yolculuk edeceksiniz. Alışık olmadığınız bu dünyanın 

kapısından girdiğinizde âşinalık hissedecek, sadeliğin ihtişâmına 

teslim olmanın rahatlığıyla kendinizi akışta yolculuk ederken 

bulacaksınız.

 

İhsan Oktay Anar / Yedinci Gün
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Sayfa Sayısı: 240
Dili: Türkçe
Yayınevi: İletişim Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 240

Düzeltme:
Dergimizin 39. sayısında tanıtılan kitap içeriği ile kitap kapağı hatalı basılmıştır. 
Yanlışlıktan dolayı siz okurlarımızdan özür dileriz.
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Beyaz Sahne - Kınıklı212 32 62C�nemaks�mum Forum - Çamlık215 15 35Teraspark Avşar374 10 00 

Çizgi roman uyarlamalarının piri 
olarak bilinen Zack Snyder 
bu film yönetmenliğini yapmaktadır. 
Bu filmde her birleşme filminde 
olduğu gibi olağan üstü bir güç 
dünyayı ele geçirmek istemektedir. 
Ancak bunlara karşılık olarak 
çizgi kahramanlarımız güçlerini 
birleştirmek zorunda kalır. 
Büyük kavganın eşiğinde olan 
Batman ve Superman bu önemli 
saldırıya karşın olarak güçlerini 
birleştirecektir. Onlara Flash, 
Wonder Woman ve Aquaman’de 
katılacaktır. 
Yani kadro sapasağlam peki bu 
kadro o gücü yenmeye yetecek 
mi bilemeyiz tabiki…

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Jared Leto, Gal Gadot, Jason Momoa, Henry Cavill, Ezra Miller, Ben Affleck ve Ray Fisher
Tür: Fantastik
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Justice League-Adalet Birliği 
Vizyon Tarihi: 17.11.2017
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Doğunun Paris'i. 
Geçtiğimiz yıllarda Gaziantep'i anlatmak için sıkça kullanılan bir terimdi.

Günümüzde ise Antep mutfağı ve tarihi binaları ile en önemli 
yurt içi turizm noktalarından biri...

G A Z İ A N T E P

Gaziantep, eski ve halk arasındaki adıyla Antep, 
Türkiye'nin en kalabalık sekizinci şehri durumunda. 
2016 itibarıyla 1.974.836 nüfusa sahiptir.
Gaziantep'in bilinen en eski adı Romalılar 
tarafından verilen "Antiochia ad Taurum", Latince 
"Toroslar'ın karşısındaki Antakya" anlamına gelir. 
Daha sonra şehri ele geçiren Araplar şehre 
Ayıntap demiştir. Ayıntap adı zaman içinde Antep, 
Entep ve Antap gibi değişik haller alır. Bu adlardan 
en yaygını Antep'tir. 1921'de (Antep 
Savunması'ndan sonra) çıkarılan bir yasa ile 
Antep'e Gazi unvanı verilir.

Kentin tam merkezinde tarihî Gaziantep Kalesi yer alır. Kalenin güneyinde 
tarihî Naib Hamamı bulunmaktadır. Kalenin kuzeyinde ise çok sayıda tarihî 
han (Bayaz Han, Büdeyri Hanı ve Şire Han gibi) bulunmaktadır. 
Hanların kuzeyinde bakır işlemeleriyle ünlü tarihî Bakırcılar Çarşısı yer alır. 
İlde aynı zamanda Boyacı Camii, Kurtuluş Camii ve Şirvan Camii gibi çok 
sayıda tarihî cami yer alır. 
Bey Mahallesi'nde ise tarihi Antep evleri yer alır. İldeki görülecek bir diğer 
yer ise Aziz Bedros Kilisesi'dir. 
Gaziantep sınırları içerisindeki Zeugma ile Yesemek Taş Ocağı ve Heykel 
Atölyesi, UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunmaktadır. 
Gaziantep, ilinde çok sayıda müze vardır. 

Gezilecek Yerler
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Nasıl Gidilir?
Gaziantep'e en uygun ulaşım şekli 
uçak ile olacaktır. Denizli ve İzmir'den 
erken rezervasyon ile uygun fiyatlı 
biletler bulmak mümkün.

Gaziantep Arkeoloji Müzesi
Türkiye'nin en önemli 
müzelerinden biri olan müzede 
yöredeki tarihi eserler 
sergileniyor. 

֎ Bakırcılar çarşısını dolaşmadan
֎ Dibek kahvesi içmeden
֎ Almacı pazarına uğramadan
֎ Antep fıstığı almadan
֎ Herhangi bir baklavacıdan baklava tatmadan dönmeyin.

Nerede Kalınır?
Gaziantep'te her bütçeye uygun konaklama imkanı var. 
Pansiyondan ziyade çeşitli şehir otellerinde konaklama imkanı var. 
Şehir merkezindeki oteller hem eski çarşılara, 
hem de yemek imkanlarına yakın.

Ne Yenilir?
Gaziantep en zengin mutfak kültürüne 
sahip illerimizden biri.
Özellikle et yemekleri çok çeşitli. 
Aynı zamanda baklavası da ünlü olan 
Gaziantep'te bir çok restaurant ve lokanta 
alternatifiniz var.

Yapmadan Dönmeyin

Medusa Cam Müzesi
Türkiye'nin ilk cam müzesi olan 
müzede geçmişten pek çok 
cam vb. ürün segileniyor.

Hasan Süzer Etnografya Müzesi
Gaziantep'in tarihinden izlerin görülebileceği müzede yöresel 
yaşama dair eserleri görebilirsiniz.

Zeugma Mozaik Müzesi
Zeugma antik kentinde bulunan 
mozaiklerin sergilendiği müze 
geçmişin sanat eserlerine ve 
işçiliğine ışık tutuyor.

Arasta ve Çarşılar
Gaziantep önemli arasta ve çarşılara da ev sahipliği yapar. 
Bunlardan en bilinenleri aşağıdaki gibidir.

Bakırcılar Çarşısı
Adını içinde yer alan bakıcılardan 
alan çarşıda yöresel motiflerle 
işlenmiş bakır ürünlerini 
bulabilirsiniz. Kupalardan 
biblolara, satrançlardan diğer 
mutfak ve ev eşyasına hemen 
her ürünü bulma şansınız var. 
Fiyatlarda pazarlık yapmayı ihmal 
etmeyin.

Almacı Pazarı
Ağırlıklı olarak baharatçıların yer 
aldığı çarşı yöre mutfağına renk 
ve tat katan baharatlardan, çeşitli 
otlara ve yöresel ürünlere ev 
sahipliği yapıyor. 
Baharat kokuları arasında 
zamanın nasıl geçtiğini fark 
etmeniz zor olabilir.

Antep Yemek Kültürü
Gaziantep'in çok zengin bir 
mutfağı toplamda 300 çeşide 
yakın yemeği vardır. Türkiye'de en 
çok yemek çeşidi ile birinci sırayı 
aldığı tahmin edilmektedir.
Bu mutfak seneler boyunca çeşitli 
geleneklerin harmanlanmasıyla 
zenginleşmiştir. 

Antep mutfağı özellikle kebap ve 
et yemekleri ile meşhurdur. Alaca 
çorba, altı ezmeli kebap, arap 
köftesi, baklava, beyti, börk aşı, 
çağla aşı, cağırtlak kebap, 
doğrama, ekşili taraklı kebap, 
erik tavası, firik pilavı, kavurma, 
kuşbaşı kebap, küşneme, 
lahmacun, patlıcan kebabı, 
sarımsak kebabı, simit kebabı, 
soğan kebabı, şiveydiz, 
yuvarlama gibi yemekleri yaygın 
olarak yapılır.
Gaziantep, 2015'te gastronomi 
dalında UNESCO'nun Yaratıcı 
Şehirler Ağı'na dâhil edilmiştir

Dibek Kahvesi
Osmanlı’dan günümüze kadar 
gelmiş Türk Kahvesinin 
öğütülerek özenle seçilen 
bitkilerin havanda diğer adıyla 
dibekte el emeğiyle dövülerek 
karıştırılmasıdır. İçeriğinde 
çoğunlukla Türk kahvesi, Keçi 
Boynuzu, Menengiç, Kakao ve 
Zahter (Dağ kekiği) bulunur. Bazı 
tariflerde farklı bitkiler de yer 
almaktadır.
Taştan ya da ağaçtan yapılmış, 
genellikle tahılın kabuğunu 
ayıklamada, tahıl ve benzeri 
şeyleri ezmede kullanılan büyük 
havana dibek denir. Kahve bu 
havanda dövülerek yapıldığı için 
bu adla anılır.
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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
Yapılışı: Kıymamızı tencereye koyup soğan ile beraber kavuralım 
domates ve biberi ilave edip biraz daha kavurup içine tuz, 
kimyon, kekik, pulbiber istediğimiz baharatlardan koyup sote 
yapalım. Ocaktan indirelim.

Hamurlarımızı tezgahın üzerinde açalım çözününce kenarlarını 
elimiz ile hafif kıvırıp fırın tepsimize dizelim ve içlerine kıyma 
doldurup fırına sürelim pişirip yanında ayran ile servis edelim.

Malzeme (10 kişilik)

PRATİK LAHMACUN   

Milföy Hamuru:10 adet
Kıyma:1 kg
Soğan: 2 adet
Domates: 4 adet
Biber: 4 adet

Sorumuz aşağıdaki gibiydi:
7x9 birim kareden oluşan aşağıdaki şekilde
toplam kaç adet kare bulunmaktadır? 
(değişik boyutlardaki tğm karelerin toplam sayısı)
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O b j e k t i f e  T a k ı l a n

K a r i k a t ü r Selçuk Erdem

 
Danimarka / Rüzgar gülleri puslu bir havada elektrik üretiyor.

Aşağıdaki şekilde kibritlerin 
hangi dördünün yerini 
değiştirerek 3 adet eşkenar 
üçgen elde edebiliriz?

Soruda geçen şekilde tek tek hücrelerin ve farklı hücrelerin 
birleşerek oluşturduğu toplam 196 adet kare bulunuyor.
Tekli kare  9*7 =63
2*2 kare    8*6 = 48
3*3 kare   7*5= 35
4*4 kare   6*4=24
5*5 kare  5*3=15
6*6 kare  4*2=8
7*7 kare  3*1=3
Sorumuza doğru cevap veren çalışanlarımızı kutluyoruz.
Ahmet Çelik
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KALİTEYİ UCUZA ALABİLECEĞİNİZ ADRESİNİZ

YETKİLİ SATIŞ NOKTASI VE BAYİSİ OLDUĞUMUZ 
FİRMALARLA SİZLERE KALİTEYİ VE UCUZLUĞU
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