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Merhaba
Yaz geldi.
Erkenden ısınan havalarla bu sayının hazırlıklarını yaptığımız
Nisan ayında çat kapı yapıp bağlara bahçelere geldi yaz.
Umarım sağlık ve mutluluk dolu bir yaz yaşarsınız.

Bu sayımızda farklı pek çok konu yer alıyor. Güzel haberler de
var, ﬁrmamız Türkiye Eko Etiketi kullanma hakkını alan ilk tekstil
ﬁrmalarından biri oldu. Ürettiğimiz ürünlerin çevre performansına
göre yapılan değerlendirmede şu an, bir ürün grubu için bu
etiketi kullanabileceğiz. Ancak gelecek dönemde pek çok ürün
grubu için kullanım hakkını almış olacağız.
Bir güzel haber de geçmiş iki yılda gösterdiğimiz başarının
ödülleri olan, İhracatın Yıldızı Ödülleri. Deniz Tekstil ve kardeş
kuruluşu Hürsan olarak ayrı ayrı bu ödülleri aldık. Sadece
Denizli’nin değil, Türkiye’nin de önemli ihracat ﬁrmaları arasında
yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.
Heyecanlarımız da var, bu sene uzun dönemdir çalıştığımız ISO
50001 Enerji Yönetim Sistemimizi de belgelendirme sürecine
almış olacağız. Muhtemelen sizin bu satırları okuduğunuz
dönemde ön denetime sayılı günlerimiz kalmış olacak.
Gelişen ve değişen dünyada var olabilmek için kendimizi ve
ﬁrmamızı sürekli geliştirmek zorundayız. Dünya’da
sanayileşmenin Endüstri 4.0 denilen ileri teknoloji kullanımının
yaygınlaştığı bir dönemde bizler de bu değişimi yakalayabilmek
için sürekli çalışmak zorundayız.
Geçtiğimiz yıl yaygınlaştırmaya başladığımız ÜTAP Mobil
çalışmalarını, bu yıl daha fazla oranda uygulamaya almayı
hedefliyoruz. Kablosuz teknolojiler, tabletler ve akıllı telefonlar
gibi mobil bilgi işlem cihazları sayesinde hayal gibi gördüğümüz
bazı uygulamaları hayata geçirmek artık mümkün. Bu konudaki
çalışmalara katılımınız ve katkınız da önemli.
Gelecek sayıda görüşmek dileği ile.
Güneşli ve güzel bir yaz olsun.
Selçuk Aksarı

Bu Dergi Deniz Tekstil Boyahane Bölümü’nün
ücretsiz kültür faaliyetidir.
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Güncel

İHRACATIN YILDIZLARI

Deniz Tekstil İhracatın Yıldızlarından Oldu

Denizli İhracatçılar Birliği (Denib) tarafından İhracatın
Yıldızları ödül töreni düzenlendi.
Denizli İhracatçılar Birliği tarafından, yaklaşık 200 ülkeye yıllık 3 milyar
dolar üzerinde ihracat yapan, ihracatçıları motive etmek, ihracatçıların
Türk ekonomisine, istihdamına, büyümesine verdiği katkının
kamuoyunda daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlamak amacıyla
düzenlenen geleneksel "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" , Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekçi'nin katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Denib tarafından düzenlenen törende 2016 ve 2017 yıllarına göre
Denizli’nin ihracat şampiyonlarına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi
tarafından ödülleri verildi.

Deniz Tekstil ve kardeş kuruluşumuz Hürsan törende her iki yıl için de birer
adet ödül aldı. Deniz Tekstil adına ödülleri Sn. Derya Baltalı aldı.
Kardeş Kuruluşumuz Hürsan adına ise ödülleri Sn. Ahmet Nadir Dirlik aldı.
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2016 İmalatçı Bazında :
1.

Seval Kablo A. Ş.

11. Nesa Teks. San. Ve Tic. A. Ş.

2.

Menderes Teks. San. Ve Tic. A. Ş.

12. Kımıl Teks. San. Ve Tic. A. Ş.

3.

Er-Bakır A. Ş.

13.

Ekpen Teks. San. Ve Tic. A.Ş.

4.

Gamateks Teks. San. Ve Tic. A. Ş.

14.

Dok-San Denizli Dokuma San. Ve Tic. A.Ş.

5.

Ozanteks Teks. San. Ve Tic. A.Ş.

15.

Filidea Teks. San. Ve Tic. A. Ş.

6. Deniz Teks. San. Ve Tic. A. Ş.

16.

Sedat Uğurlu Teks. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

7.

Eke Teks. Konf. Turz. San. Ve Tic. A. Ş.

17.

Kocaer Teks. San. Ve Tic. A. Ş.

8.

Küçüker Teks. San. Ve Tic. A. Ş.

18.

Uspar Teks. San. Ve Tic. A. Ş.

9.

Cmk Kablo Elekt. San. İç Ve Dış Ltd.Şti.

19.

Makroteks Teks. San. Tic. Ltd. Şti.

10. Hürsan Havlu Üretim San. Ve Tic. A. Ş.

20. Denizli Rateks Teks. San. Tic. A.Ş.

2017 İmalatçı Bazında :
1. ER-BAKIR A. Ş.

11. KÜÇÜKER TEKS. SAN. VE TİC. A. Ş.

2. SEVAL KABLO. A. Ş.

12. FİLİDEA TEKS. SAN. VE TİC. A. Ş.

3. MENDERES TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.

13. SEDAT UĞURLU TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

4. GAMATEKS TEKS. SAN. VE TİC. A. Ş.

14. DÖHLER GIDA SAN. A. Ş.

5. OZANTEKS TEKS. SAN. VE TİC. A. Ş.

15. NESA TEKS. SAN. VE TİC. A. Ş.

6. DENİZ TEKS. SAN. VE TİC. A. Ş.

16. USPAR TEKS. SAN. VE TİC. A. Ş.

7. CMK KABLO ELEKT. SAN. İÇ VE DIŞ LTD. ŞTİ.

17. DOK-SAN DENİZLİ DOKUMA SAN. VE TİC. A. Ş.

8. HÜRSAN HAVLU ÜRETİM SAN. VE TİC. A. Ş.

18. KOCAER TEKS. SAN. VE TİC. A. Ş.

9. KIMIL TEKS. SAN. VE TİC. A. Ş.

19. EKPEN TEKS. SAN. VE TİC. A. Ş.

10. EKE TEKS. KONF. TURZ. SAN. VE TİC. A. Ş.

20. ERİKOĞLU EMAYE BAKIR TEL SAN. A.Ş.

Deniz Tekstil Türkiye Çevre Etiketi
Almaya Hak Kazandı
Ulusal Çevre Etiketi uygulamasının başlangıç aşamasında belirlenen 3
sektörde yapılan denetimler sonucunda Tekstil Sektöründe 3, Seramik
Sektöründe 3 ve Kağıt Sektöründe 2 olmak üzere toplam 8 ﬁrma
Türkiye Çevre Etiketi kullanma hakkını kazandı.
>>> Detay bilgiyi “Kalite/Çevre” sayfamızda bulabilirsiniz.
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Sektörden

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM
Hazırlayan: Burçin AYDIN

Sürdürülebilirlik Kavramı ve İşletmeler
Açısından Sürdürülebilir Üretim
İnsanoğlu yüzyıllar boyunca doğayı sınırsız bir kaynak olarak görmüş,
onu hor kullanmış, kirletmiş ve çevre sorunlarının ortaya çıkmasına
neden olmuştur.
Bir tarafta hızla artan nüfus olgusu diğer tarafta ise tükenmekte olan
doğal kaynakların varlığı insanlık için yeni çözüm arayışlarını zorunlu
kılmıştır. Bu çerçevede ortaya koyulan çözüm, doğal kaynakların
tamamen tüketilmeden, gelecek nesillere de aktarılmasının sağlanması
olarak özetlenebilecek olan sürdürülebilir kalkınma anlayışıdır.
Bu anlayış, özünde insana önem veren, mevcut nüfusun ekonomik ve
toplumsal ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çaba sırasında
gelecek kuşakların da ihtiyaçlarını gözeterek doğal ve kültürel
kaynakların özenli bir biçimde tüketilmesini öngören sürdürülebilir
kalkınma kavramını ortaya çıkarmıştır. Doğal kaynakların sınırlı olduğu
ve tükenebileceği gerçeği karşısında çevrenin korunması ve bu
durumun süreklilik arz etmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Sürdürülebilirlik, temelde ekoloji ve ekolojik
sistemlerin fonksiyonlarını, süreçlerini ve
üretkenliğini gelecekte de devam ettirebilme
yeteneği olarak algılanmaktadır. Dünya
kaynaklarının ve çevrenin insan faaliyetleri sonucu
tükenme sınırına doğru ilerlediği konusunda artık
genel bir görüş birliği bulunmaktadır.
Bu doğrultuda sürdürülebilir kalkınmanın başarılı olabilmesi için
kavramın üç boyutu üzerinde tartışmalar yapılmaktadır. Bunlar;
ekonomik, sosyal ve e-çevresel boyuttur.
Ekonomik Boyut: Kıt olan kaynakların kullanımı ile ilgilidir. Ekonomik
olarak sürdürülebilir bir sistem, mal ve hizmetleri devamlılık esaslarına
göre üretebilen, tarımsal ve endüstriyel üretime zarar veren sektörel
dengesizliklerden sakınan, iç ve dış borçların yönetebilir düzeyde
sürdürülebilirliğini sağlayan sistemdir.
Sosyal Boyut: İnsan odaklıdır. Sosyal olarak sürdürülebilir bir sistem,
eğitim ve sağlık gibi sosyal hizmetlerin yeterliliği ve eşit dağılımı,
cinsiyet eşitliği, politik sorumluluk ve katılımı sağlayabilen sistemdir.
Çevresel Boyut: Biyolojik ve ﬁziksel sistemlerin dengeli olması
öngörülür. Amaç, ekosistemlerin değişen koşullara adapte olmasının
sağlanmasıdır. Bu sistem aynı zamanda ekonomik kaynak olarak
sınıflandırılamayan, biyolojik çeşitlilik, atmosferik denge ve diğer
ekosistem unsurlarının korunmasını da içerir.
Üretim ve tüketim, ortaya çıkardığı atıklar ve doğal kaynakların

tükenmesi nedeniyle, çevresel değişimin
insan kaynaklı en önemli sebebidir. Günümüze
kadar tekstillerin üretimi ve kullanımının çevresel
etkileri üzerine çok sayıda araştırma
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmalar çoğunlukla üretim
aşamasında kullanılan kimyasalların zararlarının azaltılması, üretime
yönelik endüstriyel standartların oluşturulması ve tekstillerin
temizlenmesine ilişkin daha sürdürülebilir yöntemlerin uygulanması
üzerine yoğunlaşmış, ancak tekstillerin imha edilmesinde
sürdürülebilirliğin sağlanması konusuna odaklanılmamıştır.
Üretim prosesleri büyük miktarda doğal kaynak (su, petrol, toprak)
tüketimine sebep olmakta, toksik kimyasallar kullanmakta ve karbon
dioksit açığa çıkarmaktadır. Buna ek olarak da her yıl milyonlarca ton
tekstil açılmaktadır. Tekstil üretimi çevreye zarar veren bir süreçtir.
Tekstil üretim süreçlerinin sürdürülebilirliğinin ve çevreye etkilerinin
değerlendirilmesinde, “yasam çevrim analizi” kullanılmaktadır. Yaşam
çevrim analizi, hammaddelerin kazanımından başlayarak ürünlerin
üretimlerinin tamamlanıp, kullanıldıktan sonra ıskartaya çıkmasına
kadarki üretim sürecini takip etmektedir. Yaşam çevrim analizi yöntemi
ISO 14000 çevre yönetim sistemi standartlarının bir parçası olarak
kullanılmaktadır.
Günümüzün tüketime dayalı ekonomileri, beraberinde tüketim
toplumları yaratmıştır. Bu yapı devam ettikçe ve refah düzeyleri
arttıkça toplumlar artan oranda ürün talep edeceklerdir. Fakat bu
durum elbette üretimle ilgili çevresel sorunlara da yol açacaktır.
Çevreye duyarlı üretim, kaçınılmaz bir gerekliliktir. Hakim olan genel
görüş; işletmelerin çevreye duyarlılığının arttırılması ve çevreye verilen
zararın sıfıra indirgenmesi için devletlerin uygulayacağı yasal
yaptırımların işletmeler açısından ekolojik olmak ya da ekonomik
olmak gibi bir zıtlık yaratması şeklindedir.
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Temiz üretim olarak ifade edilen girişim, işletmelerin çevreyi korumaya
yönelik olarak örgütsel yapılanması ve üretim süreçleri ile ilgili
faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu yaklaşımla atıkların ve atmosfere
yapılan salınımın, su ve enerji kullanımının Birleşmiş Milletler
Endüstriyel Kalkınma Örgütü (UNIDO) zenginliğin yaratılması ve üretim
yoluyla fakirliğin azaltılmasını destekleyen bir kuruluş olarak, bu amacı
gerçekleştirmekte temiz üretim stratejilerini benimsemektedir. Temiz
üretim stratejisiyle; hammaddelerin, enerjinin ve suyun daha etkin
kullanımıyla verimlilik arttırılabilir; daha iyi çevre performansı, ortaya
çıktığı kaynakta atık ve atmosfere salınımın azaltılmasıyla elde
edilebilir; ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri, çevre
dostu ve aynı zamanda maliyet açısından etkin ürünler tasarlamakla
azaltılabilir. Bu sayede az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki
işletmelere daha fazla rekabet avantajı sağlanıp uluslararası pazarlara
açılmaları desteklenmiş olacaktır. Temiz üretim konusundaki
gelişmeler ve ülkelerde çevreyle ilgili yasal uygulamalar işletmelerin
çevre kaynakları yönetimi konusunda bazı standartlara uyma gereğini
doğurmuştur.
Çabuk, kolay ve ucuz çözümler için yapılabilecek başlıca faaliyetler;
atıkların ayıklanması, kimyasal ve atık stoklarının azaltılması, su
basmalarına karsı alarmlar ve otomatik kapama vanaları kullanmak,
sızıntıları ortadan kaldırmak, düzenli olarak makinelerin ayarlarını ve
bakımlarını yapmak, çevreyle ilgili kaygı verici durumların tespiti için
denetlemeler yapmak ve genel olarak daha iyi çalışma koşulları için
kontrol mekanizmaları kullanmak olarak sıralanabilir.

giyilerek, yeniden kullanılarak veya geri dönüştürülerek–kullanılabileceği yönündedir. Doğal kaynakların tükenmesi ve atık imha
maliyetlerinin yükselmesi sebepleriyle, tekstil atıklarının geri
dönüşümü veya yeniden kullanımı tüm dünyada giderek önem
kazanmaktadır
H&M, 1990’ların ortasında organik pamuk liflerini kullanarak sunduğu
Bilinçli Koleksiyon ile yeşil modayı başlatan birkaç ﬁrma arasındadır.
Bir diğer Bilinçli Koleksiyonlarında ise geri dönüştürülmüş poliester ve
organik pamuk kullanarak parti kıyafetleri üretmişlerdir. H&M’in
mağazalarındaki plastik müşteri çantaları da %50 tüketici öncesi ve
%50 tüketici sonrası atıklardan geri dönüştürülmüş polietilen
içermektedir.
Tekstil ve hazır giyim ürünlerinin tüketimi sürdürülemez şekilde devam
ettiği sürece, çevreye verilen zarar da artacaktır. Çevresel bütünlük ve
sürdürülebilirliğin sağlanması için, sadece tekstil ve hazır giyim
ﬁrmalarının daha sürdürülebilir ürünler üretmesi yeterli olmayıp, aynı
zamanda bireylerin tüketim davranışlarının değişmesi ve çevreye karşı
sorumluluklarının artması da gerekmektedir.
KAYNAKLAR:
1. Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm Olanakları-Tekstil
ve Mühendis Online version: http://dx.doi.org/10.7216/1300759920162310105
2. Sürdürülebilirlik kavramı ve işletmeler açısından sürdürülebilir üretim stratejileri-Yrd.

Özellikle insanoğlunun dünya üzerindeki varlığını tehdit edebilecek
çevresel değişimler ışığında, işletmelerin, faaliyetlerinde duyarsız tavır
sergileyerek uzun dönemli başarıyı yakalamaları, rekabet edebilmeleri
ve hatta faaliyetlerini sürdürebilmeleri mümkün olamayacaktır. Bu
değişime uyumu mümkün kılacak işletme faaliyetlerinin odağında ise
üretim fonksiyonu yer almaktadır. Kısaca üretimin sürdürülebilirliği
kavramıyla ifade edilebilecek bu süreç farklı yaklaşımlar içerse de
temelde ulaşılmak istenen, işletmelerin üretim faaliyetleri sürecinde
çevreye olumsuz etkilerini azaltmak ve ortadan kaldırmaktır.
Her yıl tonlarca tekstil evsel atıklarla birlikte çöplüklere dökülmektedir.
Yapılan tahminler atılan bu giysilerin %95’inin tekrar –yeniden

Doç.Dr. Alpagut Yavuz
3. Sürdürülebilir kalkınma ve çevre-Hayrettin Tıraş
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Teknoloji - Sağlık

AŞI

Aşı Karşıtlığının Nedeni
"OTİZME YOL AÇIYOR" İDDİASI

Aşı; salgın hastalıkların önlenmesinde
en temel uygulamalardan bir tanesi.

Aşıların otizme yol açtığı iddiaları da aşı reddinin önde gelen
gerekçeleri arasında ve ilk kez ortaya atılışı 1998 yılına
dayanıyor. Cerrah Andrew Wakeﬁeld, saygın İngiliz tıp dergisi
The Lancet’te bir makale yayınlayarak kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısının (MMR) otizme yol açtığını öne sürdü.
Takip eden dönemde İngiltere'deki hakemli akademik tıp
dergisi British Medical Journal'da yayınlanan karşı
makalelerle Wakeﬁeld'ın çalışmasının kurgusunun doğru
olmadığı ve gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı ve doktor
meslekten ihraç edildi.

Aşı Hangi Hastalıklara Karşı Uygulanıyor?
Gelişen dünyada insanlar pek çok ortamda bir arada bulunuyor.
Ayrıca gene gelişen ulaşım imkanları ile bir kişi 24 saat içerisinde
dünyanın pek çok farklı noktasında farklı insanlarla da karşılaşabiliyor.

Boğmaca, kızamık, çocuk felci, kolera ve kabakulak başta olmak üzere
20 civarında hastalığa kesin çözüm getirmek mümkün.

Bu hızlı ve yoğun temas hali bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşmasında

Aşı ile kontrol altına alınan hastalıkların toplum sağlığını tekrar tehdit

en temel faktörlerden biri.

etmemesi için düzenli olarak aşı programları uygulanmalı.

Özellikle Suriye’de yaşanan iç savaş ortamından kaçan Suriye’li
göçmenlerle ülkemizde salgın hastalık riskinde artış ortaya çıktı.
Bunun temelini de gelen göçmenlerin aşılamalarının yetersiz olması,
mülteci yaşam koşullarının da bulaşıcı hastalıklara uygun olması
etken.
Sağlık alanındaki en büyük gelişmelerden biri olan aşı ile ilgili
günümüzde pek çok karşıt görüş yer alıyor. Ancak bilimsel araştırma
ve incelemeler aşıların iddia edildiği gibi sağlık yönünden olumsuz
riskler içermediğini gösteriyor.

Biliyor musunuz?
İnsanlık tarihinin ilk başarılı aşısı, İngiliz ﬁzikçi
Edward Jenner tarafından 1796 yılında
üretildi. Bugün "immünolojinin babası" olarak
görülen Jenner, bu aşıyla çiçek hastalığının
tedavisini amaçlıyordu.

Aşı Nedir?

Salgın oluştuktan sonra alınacak tedbirler ise büyük oranda nüfusun
etkilenmesini önlemeyeceği için aşı uygulaması oldukça önemli.

Aşı, belli bir hastalığa karşı bağışıklık sağlamak için, o hastalığın
mikrobuyla hazırlanıp, kas, damar ya da ağız yoluyla vücuda verilen
eriyik şeklinde tanımlanıyor.
Zayıflatılmış mikroba karşı direnç geliştiren vücut ilerleyen süreçte bu
hastalıklara karşı kendisini savunabiliyor.
Aşı sayesinden insanlık tarihinde ciddi ölümlere yol açan pek çok
salgın hastalık önlenmiştir.

Doğru Bilgiye Ulaşmak Önemli
Günümüzde internet bilginin kolay ve hızlı yayılması için
önemli bir imkan tanıyor. Ancak internet üzerinden gelen
bilgilerin doğruluğundan emin olmak önemli.
Tanıdıklarınızdan bile gelse, “Dünyaca ünlü Profesörün
yazdığı” üzere bir giriş cümlesi de olsa, gelen bilginin
doğruluğunu araştırmanız önemli.
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Sağlıklı Yaşam İçin Bahar ve Yaz Etkinlikleri

Spor

Yaz ayları yaklaşıyor. Kışın miskinliğinden sıyrılmak, soğuk günlerde

Koşacak mısınız? Spor salonunda ağır spor mu yapacaksınız?

alınan kilolardan kurtulmak için yavaş yavaş hareketlenme isteği

Bu ikisi eğer spor geçmişiniz yoksa, kronik rahatsızlıklarınız varsa sizin
için doğru zayıflama yöntemi değil. Sakatlanma veya kalp krizi vb.
rahatsızlık geçirme ihtimaliniz çok yüksek.

duyacağız.
Zayıflamak için hareket ve beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi
şart. Ancak bunları yaparken sağlığımızı bozmadan amaca ulaşmamız

Bu durumda, tek çare yürüyüş.

gerekiyor.

Yürümek hem vücudun açık havada rahatlamasını sağlar, hem de
kaslarınızın harekete geçmesine katkıda bulunur. Düzenli bir yürüyüş
programı ile yavaş ama emin adımlarla zayıflarsınız.

Her yıl yüzlerce insan spor sakatlanması veya sağlıksız diyet
programları sonucu sağlık sorunları ile karşılaşıyor.
Çok basit birkaç kural ile kendimizi koruyarak zayıflayıp sağlıklı bir
görünüm ve hayata kavuşabiliriz.

Diyet Uygulamaları
Mutlaka bir diyetisyen desteği almanız gerekiyor.
Televizyon, internet ve gazetelerden duyduğunuz/gördüğünüz
diyetlerin sizde işe yarama ihtimali oldukça düşüktür.

Ayrıca yürüyüş dolaşım ve sindirim sisteminin de düzene girmesine
katkı sağlar.
Ortalama 4 km/saat hızla 1 saat yürüdüğünüzde yaklaşık 250 kalori
yakarsınız. Bu da günlük beslenme ihtiyacınızın yaklaşık 1/10u
demektir.
Unutmayın 1 kg. bedensel yağ, yaklaşık 7000 kalori demektir.

İnsanların vücut yapıları, beslenme alışkanlıkları ve vücutlarının besin
ihtiyaçları farklılık gösterecektir. Diyetisyen size bu konuda yol
gösterici olacaktır.
Zayıflamaya çalışırken önemli besinlerden ve minerallerden eksik
kalan vücudunuzun direnci azalacak ve kolay hastalanır hale
gelecektir.

Su Önemli
Su her mevsimde önemli. Sağlıklı bir vücut için alınması gereken su
miktarı ortalama 3 lt. olarak tanımlanıyor. Bu suyun ( sıvı değil, su )
gün içine dağıtılarak düzenli içilmesi önemli.
Diyet için de önemli bir takviye unsuru olan suyu hayatınızdan eksik
etmeyin.

Deniz’den Sayı: 42
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Bilgisayar Dünyası

TEKNOLOJİDEKİ YENİLİKLER

Hazırlayan: Mehmet BAYLAV

Hoverboard Nedir, Özellikleri Nelerdir?
Elektrikli kaykaylar, popüleritesini girerek artıran ve kendi kendini dengeleme özelliği bulunan bir araç.
Bazı ülkelerde yasaklansa da trendi önlenemiyor.

Hoverboard, diğer adıyla elektrikli kaykay, şehir içinde kullanılabilecek

Elektrikli kaykayın ilk örneği, 2014 yılında Çin merkezli “Chic Intelligent

çok pratik bir araç. “Hoverboard scooter” ve “kendi dengesini sağlayan

Technologies” ﬁrması tarafından tasarlandı. 2015 yılında Amerika’da

scooter” olarak da biliniyor. Spor ve eğlence için farklı bir alternatif.

popüler oldu. Amerika‘da “IOHAWK” markası adı altında satılan “Smart

Bozuk yollarda veya kaldırımlarda kullanımı zor olsa da engebeli
yerlerde de kullanılabiliyor. Ancak en ideal kullanım alanı bisiklet

C1” modeli Türkiye’de satışa sunuldu. “Kendini dengeleyen kişisel
araç” olarak tanımlanıyor. Şarj edilebilir pille çalışıyor. Sürücünün

yolları. İşe gitmek için kullanmak birçok insan için lüks olabilir. Ancak

üzerinde durduğu platform ve bir iç dengeleme mekanizması ile

traﬁk keşmekeşinden kurtulmak için alternatif bir ulaşım aracı olma

birleştirilmiş bir sistemle çalışıyor. Tekerlekleri ve sensörleri de

kapasitesi var. Onlarca marka ve modelde üretilen pratik bir araç.

entegreli olarak hareket ediyor. Gençler arasında popülaritesi giderek

Kendi kendine dengeleme özelliği sayesinde kullanıcının sadece

artan bu araçta düşme tehlikesi çok az!

yönlendirmesi yeterli oluyor. Yürümek istemeyenler veya traﬁk
karmaşasına çözüm için üretilmiş olabilir. Her iki amaç için de ideal bir

Özellikleri

araç. Sağlık ve spor uzmanları bu konuda ne düşünüyor bilinmez;

Hoverboardın enerjisi, üzerindeki bir batarya veya güçlü bir elektrik

ancak üzerinde durmak için enerji harcamanız gerekse de ayaklarınızla

motoru ile sağlanıyor. Bataryası normal bir ev elektrik şebekesi ile şarj

yürümek kadar sağlıklı olmayabilir!

edilebiliyor. Dinamik denge prensibi ile çalışıyor.
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Hoverboardlar, jiroskoplar yardımı ile denge sağlıyor. Açısal hızın
korumasına göre dönerken bu eksenin yönü devrilmeden veya
dayanağın yönünden etkilenmez.

Bilim İnsanları Kimyasallar İçerisinde
Bilgi Saklamayı Başardı

Aracı hızlı kullanırken öne doğru haﬁf eğim yapılması merkezkaç
kuvvetini dengelemeyi sağlar ve daha verimli çalışır. Jiroskop
sayesinde kendini dengeleyebilen hoverboard, saatte 20 ila 40
kilometre hız yapabiliyor. 10 ila 30 kilometre menzili bulunan
hovarboardların bazı modelleri 20 derecelik yokuşu çıkabiliyor. 1, 2
veya 4 tekerlekli olabiliyor. Ağırlıkları 10 ila 15 kilogram arasında
değişiyor. Eldeki bir kumanda ile kontrol edilebiliyor. Gitmek istenen
yöne doğru eğilmek veya dönmek yeterli oluyor.

Bilgisayarlar bit kullanır, kuantum bilgisayarlar kbit’leri kullanır. Bilim
adamları, bunlara eşdeğer bir bilgiyi, kimyasal olarak depolayabilen
bir bitlik kimyasal bellek birimi olan çit’i (chit) yarattı.

Çit Nedir?
Klasik hesaplamada, bilgi, elektrik gibi ﬁziksel olgular tarafından
okunan bitlerle depolanır. Bunları ikili kod olarak da adlandırılan 1 ve 0
olarak da biliyor olabilirsiniz. Kuantum hesaplamalar da, kuantum
bitleri ya da “kbit’ler” olarak depolanır. Ancak bilgisayarlar bilgiyi
depolamanın tek yol değil; kimya da bu konuda oldukça yetenekli.
Varşova’daki Polonya Bilimler Akademisi Fiziksel Kimya
Enstitüsü’ndeki (IPC PAS) bilim insanları, kimyasal damlacıkların bitler
ve kütleler gibi bilgilerin “çit (chit)” olarak adlandırılan bir bitlik
kimyasal bellek biriminde depolanabileceği bir yol geliştirdiler.

Hoverboardların üzerinde bazı sensörler de bulunuyor. Akıllı sensörler
sayesinde engebeli yüzeylerde sürücüden bağımsız olarak hızını
ayarlayabiliyor. Bu şekilde çukurlarda veya bozuk yollarda dengeli bir
sürüş imkânı sunuyor. Sensörleri, saniyede 200’ün üzerinde tarama
yapabilme özelliğine sahip. Ayrıca denge noktasını hesaplayabilen hız
sensörleri de bulunuyor.
Bünyesindeki işlemci, kullanıcının hareketlerini motor sistemine
aktarabiliyor. Bu sayede “öngörülü” sürüş imkânı veriyor diyebiliriz.
Bataryası birkaç saat içinde şarj edilebiliyor. 100-140 kilo arasında
yük taşıyabiliyor. Yağmurlu havalarda da kullanılabiliyor. Su
birikintilerinden etkilenmiyor.
Hoverboardı kullanmak da oldukça kolay. Dakikalar için üzerinde
durulabilmeyi öğrenmek mümkün. Yüksek hız yapmadığı için çocuklar
da kullanabiliyor. Ancak çocuklar başta olmak üzere her kullanıcının
kask, kol ve diz koruyucular takması gerekiyor.

Çit üç damladan oluşuyor. Damlacıklar arasında kimyasal reaksiyonlar oluşur ve tutarlı şekilde dolaşır. Bu bellek titreşimli bir şekilde tepki
veren Belousov-Zhabotinsky (BZ) reaksiyonuna dayanır. Her
reaksiyon, bir sonraki reaksiyon için gereken reaktifleri yaratır ve
sonsuza kadar devam eder. Bu reaksiyonlara bir renk değişimine
neden olan bir katalizör – ferroin – yardım ediyor. Ayrıca reaksiyon
ışığını hassas hale getiren ikinci bir katalizör – rutenyum da vardır. Bu
ışığa duyarlılık sayesinde, reaksiyonun üzerine mavi ışık düştüğünde
titreşim durur. Bu durum çok önemli çünkü bilim insanlarının süreci
kontrol etmelerini sağlar.
Çit “kimyasal hesaplama” yapmamıza olanak sağlıyor. Yani, geleneksel bit yerine, bileşenlerin hepsi kimyasal. Kuantum hesaplama
ilerlemeye devam ederken, bu yeni bilgi türü, bilgiyi depolamak,
okumak ve aktarmak için tamamen yeni bir yol yaratabilir.
Akıllı telefon teknolojisinden sınıflandırılmış dijital dosyalara kadar her
şey bilginin depolanması ve okunması yeteneğine bağlıdır – bilgi
işlemin temeli buna dayanır. Günümüzde güvendiğimiz teknolojilerin
çoğunun tamamen değişmesi inanılmaz sonuçlar doğurabilir. Belki de
şu anda iklim değişikliği ile mücadele için geliştirilen teknolojiler
önemli gelişimler ve değişikliklerle karşı karşıya kalabilir. Belki de uzayı
keşfetmek için kullandığımız cihazlar ve araçlar da değişiklikler
yapacaktır. Bu tarz bir gelişme bildiğimiz teknolojiyi çok köklü bir
şekilde değiştirebilir.

Deniz’den Sayı: 42
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İSİG

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İşletmemizdeki Tehlike ve Riskleri Ne Kadar Tanıyoruz? Bu sayımızda işletmemizdeki tehlikelerin bir kısmını
yakından tanıyacağız. 4 farklı tehlike ile ilgili temel bilgileri vereceğimiz bu yazımızı dönem dönem farklı tehlikeler
için tekrarlayacağız.
Kimyasal Tehlikeler

İşletmemizde düzenli aralıklarla toz ölçümleri yaptırılmaktadır. Toz
limiti yasal sınırların üzerinde oluştuğunda ilgili bölümlerde gerekli

Boyama işleminin en temel girdilerinden biri kimyasal maddelerdir.

bilgilendirmelerle maske kullanımı ve toz azaltıcı uygulamaların

Boya ve diğer yardımcı kimyasal maddeler gelişen teknoloji ile daha

yapılması çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

güvenli hale gelse de, korunma kuralları uygulanmadığında tehlikelere
yol açabilmektedir.
Kimyasalların tehlikelerinden korunmak için her kimyasalın
özelliklerinin bilinmesi, ambalaj ve güvenlik bilgi dokümanlarında
bulunan tehlike sembolleri ve uyarıları dikkate alınmalıdır.
Kimyasallar yapılarına göre tahriş edici, oksitleyici vb. özellikler
gösterebilir. Bazı kimyasalların da diğer kimyasallar ile etkileşim
gösterebileceği unutulmamalıdır.

Gürültü
Gürültü şiddeti arttıkça işitme sisteminde hasar olasılığı artmaktadır.
Ülkemizde ve yurt dışında pek çok yasal mevzuat çeşitli gürültü
seviyeleri için farklı tedbirler öngörmektedir.
Ülkemizde gürültü ile ilgili düzenlemeler “Gürültü Yönetmeliği”
kapsamında yapılmıştır.
Ayrıca kimyasallar direkt temas, solunum vb. farklı yollardan vücuda

Bu yönetmelikte gürültü için aşağıdaki sınır değerlerde belirtilen

etki edebileceği için dikkatli çalışılmalı ve belirtilen güvenlik tedbirleri

tedbirlerin alınması istenmektedir.

mutlaka uygulanmalıdır.
Güvenli çalışma için bölümlerinizde bulunan Özet Güvenlik Bilgi

Gürültü Şiddeti (db)

Tedbirler

Formlarına, çalışma talimatlarına ve uyarı levhalarına uyunuz.

Toz

80 db.
Altı

Herhangi bir koruyucu
olmadan çalışılabilir.

80 - 85 db.
Arası

Çalışanlara kulak koruyucu
donanımlar verilir.
Koruyucuların kullanımları
çalışanların isteğine bağlıdır.

85 db.
ve Üzeri

Çalışanlara kulak koruyucu
donanımlar verilir ve
kullanmaları sağlanır.

İşletmemizde pamuk tozu bulunmaktadır. Pamuk tozu solunum ile
ciğerlerde birikerek bisinozis denilen meslek hastalığına yol
açabilmektedir. Bisinozis ciğerlerin solunum kapasitesini düşürmekte
ve buna bağlı rahatsızlıklara yol açmaktadır.
Pamuk tozuna karşı korunmak için toz azaltıcı tedbirler uygulanmakta,
buna rağmen toz olan ortamlarda veya temizlik gibi toz miktarını
arttıran faaliyetlerde toz maskesi kullanımı zorunluluğu
bulunmaktadır.
Çalışma sırasında toz ile ilgili talimatlara ve uyarı levhalarına uyarsak
tozun zararlarından korunmuş oluruz.
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Gürültüden en temel korunma yolu, gürültünün ortadan kaldırılmasıdır. Gürültü yapan makine, ekipman yerine daha az gürültü yapan
cihazların tercih edilmesini buna örnek gösterebiliriz.

İş Güvenliği Yasal Mevzuatı Köşesi

Bu mümkün değilse yalıtım gibi tekniklerle gürültü kaynağında
azaltılmalıdır. Burada sesin yansıma yolu ile yayılmasını önlemek için
duvar kaplama ( sünger veya diğer ses emicilerle ), gürültü kesici
paravan ve duvar uygulamaları yapılabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu maddelerini incelemeye
devam ediyoruz.
Bunun da mümkün olmadığı durumlarda çalışanların gürültüye
yaklaşmadan çalışması sağlanır. Burada bir diğer yöntem de gürültülü
ortamda çalışma süresinin kısaltılmasıdır.
Bunların tümünde bir sonuç elde edilemezse kişisel koruyucu
donanım olarak kulak koruyucuların kullanılması gerekmektedir.
İşletmemizde düzenli aralıklarla gürültü ölçümleri yaptırılmaktadır.
Gürültü limiti yasal sınırların üzerinde oluştuğunda ilgili bölümlerde
gerekli bilgilendirmelerle kulak koruyucu kullanımı ve gürültü azaltıcı
uygulamaların yapılması çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Ekranlı Araçlarla Çalışma
Bilgisayarlar ve tabletler hayatımıza girdiğinden beri pek çok şeyi
kolaylaştırdı ve mümkün kıldı. Ancak bu teknolojik gelişmenin sağlık
üzerine farklı etkileri de var. Göz bozulmalarından, kas – iskelet sistemi
rahatsızlıklarına dek pek çok sağlık riski de mevcut.

Bu sayımızda Madde 17 ile ilgili düzenlemeler var.
Bu madde ile genel olarak iş sağlığı ve güvenliği konularında
çalışanların eğitimi ile ilgili genel esaslar tanımlanmıştır.
İşletmemiz bu maddenin gereklerini yerine getirmek için
Eğitim Süreçlerini kullanmaktadır.
1. İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini
almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce,
çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının
değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde
verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun
olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla
tekrarlanır.
2. Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.
3. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok
tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki
eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
4. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan
çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya
meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli
çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca,
herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak
kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme
eğitimi verilir.

Peki nasıl korunacağız?
Doğru Çalışma Pozisyonu
Ergonomik tehlikelerin önlenmesi için ideal oturma pozisyonu
sağlanmalı. Ancak ideal oturma pozisyonuna rağmen vücudun
dinlenme ihtiyacı da dikkate alınarak uygun aralar verilmeli ve
dinlenme egzersizleri yapılmalı.
Aydınlatma
Uygun aydınlatma gözlerimizi korur. Ekranda yansıma olmamalı,
ortam çok aydınlık veya karanlık olmamalı.

5. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde;
yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile
ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair
belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen
çalışanlar işe başlatılamaz.
6. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği
risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.
7. Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti
çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma
süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma
süresinin üzerinde olması halinde, bu süreler fazla sürelerle
çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

Deniz’den Sayı: 42
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Kalite - Çevre

TÜRKİYE ÇEVRE ETİKETİ

Türkiye Çevre Etiketi Almaya Hak Kazandık
Deniz Tekstil, Tekstil Sektöründe Türkiye Çevre
Etiketini Alan İlk 3 Firma Arasında Yer Aldı
boyarmaddeler, pestisitler gibi malzemelerin kullanılmaması
konusunda tüm üretim aşamalarındaki hammaddelerin kontrolleri ve
testleri kontrol edildi. Diğer önemli çevresel kriter olan, atık su ve baca
gazı emisyon arıtım performansları da raporlar ve uygulamalarla
kontrol edildi.
Etiketi alabilmek için en önemli çevresel kriterlerden sonuncusu ise
enerji tasarrufu konusunda yapılan çalışmaların performanslarının
kontrolü idi. Deniz Tekstil bu konuda da yürütmekte olduğu ve
belgelendirme aşamasına geldiği ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
çalışmaları ile tüm kriterleri karşıladı.
Kriterler arasında yer alan çevresel konuların yanında üretilen ürünün
performans özellikleri de kontrol edildi. Çevre Etiketi kullanılacak
"%100 Organik Pamuktan Üretilmiş T-shirt Ürünü" için yıkama
dayanımı ve kullanım performansları gibi pek çok farklı konuda
kontrol ve testler yapıldı.
Ulusal Çevre Etiketi uygulamasının başlangıç aşamasında belirlenen 3
sektörde yapılan denetimler sonucunda Tekstil Sektöründe 3,
Seramik Sektöründe 3 ve Kağıt Sektöründe 2 olmak üzere toplam 8
ﬁrma Türkiye Çevre Etiketi kullanma hakkını kazandı.
Deniz Tekstil, "%100 Organik Pamuktan Üretilmiş T-shirt Ürünü" için
Türkiye Çevre Etiketi kullanım hakkı kazandı.
Ankara'da düzenlenen törende Türkiye Çevre Etiketi Plaketini Deniz
Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Murat İlhan aldı. Törenin ardından
Türkiye Çevre Etiketi projesi ile ilgili Avrupa Birliği, Çevre Bakanlığı ve
etiket kullanım hakkı alan ﬁrmaların sunum ve konuşmaları yapıldı.

Çevre Etiketi İçin 28 Farklı Kriter Kontrol Edildi
Haziran 2017'de başlayan çalışmalarda Tekstil, Seramik ve Kağıt
sektörleri için kriterler belirlendi. Kriterler etiketin kullanılacağı her bir
ürün grubu için ayrı ayrı denetleniyor.

Deniz Tekstil Sürdürülebilir Çevre Performansı
için Çalışıyor
Kurulduğu günden bugüne dek çalışmalarında çevre koruma

Kriterlerin belirlenmesinin ardından yapılan duyuru ile ﬁrmaların

konusunda çalışmalar yapan Deniz Tekstil, Türkiye Çevre Etiketi

başvuruları alınarak, Avrupa Birliği Ecolabel gereklerini karşılama

kullanım hakkını alarak çevre konusundaki sertiﬁkalarına bir yenisini

potansiyellerine göre ön değerlendirme yapılarak bir ön eleme yapıldı.

daha eklemiş oldu.

Ön elemenin ardından yapılan saha kontrol ve denetimleri ile de etiket

Deniz Tekstil'in çevre ile ilgili belgeleri arasında ISO 14001 Çevre

kullanma yetkisi alan ﬁrmalar belirlendi.

Yönetim Sistemi, Organik Tekstil Sertiﬁkası ve Oeko-Tex gibi

Deniz Tekstil, "%100 Organik Pamuktan Üretilmiş T-shirt Ürünü" için

sertiﬁkaları bulunuyor.

Türkiye Çevre Etiketi'ne başvurmuştu. Çevre Bakanlığı tarafından

Deniz Tekstil sürdürülebilir çevre performansını geliştirmek için

yapılan denetimde, tekstil sektörü için tanımlanmış 28 kriterden

gelecek dönemde de AR-GE çalışmalarını sürdürerek, çevreci tekstil

oluşan, ekolojik - çevre dostu uygulamaları eksiksiz olarak yerine

ürünleri üretmeyi hedefliyor.

getirdi.

Deniz Tekstil Türkiye Çevre Etiketi konusunda da, ürettiği tüm ürün

Kriterler arasında bulunan insan ve çevreye zararlı kimyasal ve

grupları için Türkiye Çevre Etiketi kullanmayı planlıyor.
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Türkiye Çevre Etiketi Kullanma Hakkı Alan Firmalar
TEKSTİL SEKTÖRÜ

SERAMİK SEKTÖRÜ

KAĞIT SEKTÖRÜ

DENİZ TEKSTİL

VİTRA

ECZACIBAŞI

BAYKANLAR TEKSTİL

YURTBAY

AKTÜL

KİPAŞ

SERANİT

Çevre Etiketi / Eko Etiket Nedir?
Avrupa Birliği tarafından desteklenen projede
Avrupa Birliği eko-etiketi EU Ecolabel'ın
ulusal versiyonu olan Türkiye Çevre
Etiketi, bir çevre dostu ürün tanımlama
etiketidir.
Ürünün ham madde temininden geri
kazanımına kadar her safhasını kapsayan
ulusal çevre etiket sistemi, temiz üretim,
sürdürülebilir tüketim için bir araç ve yeşil
aklamaya (çevreye uyumlu gibi göstermeye)

karşı kılavuz oluyor. Sistem, tüketicilere seçenek
sağlayacak bilgiyi sunuyor.
Sistemle ayrıca "enerji verimliliği", "atık
minimizasyonu" ve "ürün yönetimi" de
teşvik ediliyor. Böylece insanların
çevreye zararlı ve daha duyarlı ürünler
arasında ayrım yapmasına yardımcı
olunuyor.
Öte yandan, "Eko-Etiket" üreticilerin hem
ihracatta avantajlı duruma geçebilmesine
hem de iç pazarda ürünlerinin tercih
edilmesine imkan sağlıyor.

Entegre Yönetim Sistemleri ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
Denetimi Yapılacak
2001 yılında başladığımız kalite yolculuğumuz aşağıdaki önemli
dönüm noktalarını geçirdi.

sahip tekstil ﬁrması haline gelmemiz. ( ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre
ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

2000 : Kalite Güvence Sistemi Kurulma Kararı ve ISO 9001 Çalışmalarının Başlaması

2009 : ISO 9001 2008 revizyonuna geçiş.

2001 : ISO 9002 – 1994 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin Alınması
2002 : ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 2001 versiyonuna
geçiş.
2005 : Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri çalışmasına
başlanması.
2006 : Denizli’de sektöründeki ilk ve tek Entegre Sistem Belgesine

2018 yılında ise ISO 9001 Kalite ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemlerinde 2015 revizyonu çalışmalarını tamamladık. Mayıs sonunda
yapılacak ara denetimde bu versiyonlardan denetime gireceğiz.
Ayrıca gene bu sene ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi denetimine
girerek Denizli’de bu belgeye sahip ilk tekstil işletmesi olmayı hedefliyoruz.
Çalışanlarımızın katkısı ile bu süreci de başarı ile atlatacağımızı
umuyoruz.

Deniz’den Sayı: 42
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Deniz’den Kısa Kısa

GYSİH

OCAK

Yemekhane Tema Günü
Sofra Firmasından alınan yemekhane
hizmeti kapsamında her 3 ayda bir
düzenlenen tema gününde bu ay
Yılbaşı Menüsü vardı.

MART

Emekçi Kadınlarımızın
Kadınlar Gününü Kutladık
Dünya Emekçi Kadınlar gününde kadın çalışanlarımızı unutmadık, küçük de
olsa bir çiçek ile bu anlamlı günlerini kutladık.
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MART

Yemekhane Tema Günü
Sofra Firmasından alınan yemekhane
hizmeti kapsamında her 3 ayda bir
düzenlenen tema gününde bu ay
Japon Menüsü vardı.
Farklı tatları farklı şekilde düzenlenmiş
bir yemekhanede yiyen çalışanlarımız
için farklı bir deneyim oldu.
Menü yanında ayrıca Japon
mutfağının önemli unsurlarından Suşi
servisi de yapıldı.

NİSAN

ISO 9001 Kalite & ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemleri
Revizyon Eğitimi
Yönetim sistemlerinde yapılan
revizyonların çalışanlarla paylaşılması,
politikaların aktarılması amacı ile tüm
çalışanlara Kalite Güvence Müdürü
Selçuk Aksarı tarafından eğitim verildi.

Genel Çevre Eğitimi
Çevre ve enerji konusundaki bilgileri
tazelemek için Duyem Firmasından
alınan Çevre Danışmalığı Kapsamında
Havana Argun tarafından tüm
çalışanlara atıklar, geri

Deniz’den

İÇİMİZDEN BİRİ

Deniz’den Sayı: 42
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İÇİMİZDEN
BİRİ
DENİZ TEKSTİL
AİLESİNİ TANIYALIM

ERCAN
AKYOL
BOYA
LABORATUVAR ŞEFİ

EN SEVDİĞİ
RENK

Mavi - Yeşil ve Tonları

MÜZİK TÜRÜ

Türk Halk Müziği

YEMEK

Izgara Çeşitleri

DOĞUM YERİ

İÇECEK

AYRAN

ÇAMELİ / 1980

HOBİLERİ

Komedi Filmleri İzlemek

MEDENİ HALİ

EN SON

EVLİ
ASKERLİK DURUMU
TERHİS
EĞİTİM
ÜNİVERSİTE

İŞ TECRÜBESİ
19 YIL

İZLEDİĞİ FİLM

Bölük

EN ÇOK
GÖRMEK İSTEDİĞİ YER

Kenya - Serengeti Milli Parkı

TUTTUĞU TAKIM

Beşiktaş

NEDEN TEKSTİL

İş İmkanı Daha Fazla

NEDEN DENİZLİ

Kendi Memleketim

NEDEN DENİZ TEKSTİL

Şans

TEKSTİL OLMASA
YAPMAK İSTEYECEĞİ MESLEK

Sağlık Sektörü

19

DOĞUM TARİHLERİ
Doğum günü olan arkadaşlarımıza mutlu yaşlar diliyoruz.

ARAMIZA
KATILANLAR

Ali Yaşar Başyiğit

KB Postabaşı

1.5

Murat Dönmez

Partileme Op.

3.5

İsmail Altıntaş

Santeks Op.

3.5

Erdoğan Meşe

KB Vardiya Amiri

7.5

Betül Demirekin

İş Güvenliği Uzmanı

12.5

Mehmet Cin

BB Makine Op.

12.5

Savaş Toptaş

Balon Sıkma Op.

15.5

Mustafa Keleş

Yemekhane Per.

15.5

Ferit Vural

Şoför

20.5

Aliye Şeker

Sarım Op.

20.5

Cemile Aykut

Sıkı Sarım Ustası

Erol Kılıçer

Sanfor Op.

3.6

Murat Kardeş

Sanfor Op.

6.6

Ahmet Ayhan

Temizlik Per.

10.6

Gökhan Kıvrak

Sanfor Op.

10.6

Hasan Kavak

Santeks Op.

11.6

Gülderen Gürbüz

Sarım Op.

12.6

İrfan Bilmez

Bekçi

12.6

Selçuk Aksarı

Kalite Güvence Müdürü

13.6

Aramıza katılan arkadaşlarımıza Deniz Tekstil
ailesine hoş geldiniz diyoruz. Ailemizden ayrılan

2.6

Tahsin Çetinkaya
Nurhayat Mersin
Gülçin Uçgun

ARAMIZDAN
AYRILANLAR
İbrahim Aytan
Ümmü Bardak
Şefaat Avcı
Huriye Özbek
Bilhan Çoban
Saim Derman

Murat Özkan

BB Makine Op.

14.6

Ünal Aktaş

Açık En Sanfor Op.

15.6

Ahmet Kılıç

Boya Tartım Op.

3.7

Ramazan Güllü

Partileme Op.

3.7

Nail Ergül

Temizlik Per.

7.7

Burçin Aydın

Ar-Ge & Laboratuvar Sor.

8.7

Zeynep Ergen

Üniversite Stajeri

8.7

Sena Kuloğlu

Yemekhane Per.

10.7

Mutlu Arpacı

Boya Lab. Laborant

15.7

Yaşar Gündüz

Satınalma Sor.

16.7

Mesut Dokumacı

Bilgi İşlem Elemanı

20.7

Şaban Amaç

Yükleme Op.

25.7

Ali Pala

MKE Sor.

31.7

Mustafa Eren

BB Vardiya Amiri

1.8

Taner Uçar

Kalite Kontrol Op.

4.8

Fatma Karaca

Yemekhane Per.

5.8

Halil Kırboğa

Açık En Sanfor Op.

9.8

Alkan Çakmak

Mekanik Bakım Per.

11.8

Çalışanlarımıza çocukları ile beraber huzurlu ve

Nasuh Sarı

Açık En Sanfor Op.

15.8

sağlıklı bir ömür dileriz.

Elif Kılınç

Boya Lab. Laborant

18.8

Tuğba Salmal

Test Lab. Şef Yardımcısı

21.8

Asım Önel

KB Makine Op.

27.8

Alican Doğan

BB Planlama Bölüm Sor.

28.8

Köksal Küçük

Mekanik Bakım Şeﬁ

28.8

Ahmet Çapan

Mal Açma Op.

31.8

arkadaşlarımıza ise bundan sonraki hayatlarında
başarı ve mutluluk dileriz.

ÇOCUĞU OLAN
ÇALIŞANLARIMIZ
Gökhan Kıvrak
Eren Yiğit 17.08.2017
Tufan Eliuz
Sıtkı Samet 29.09.2017
Veli Çetin
Kuzey 02.10.17
Adem Teke
Azra 31.01.2018

EVLENEN
ÇALIŞANLARIMIZ
Emrah Kertik ve eşine
ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Kültür - Sanat

Deniz’den Sayı: 42
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Müzik

Parça Listesi

Şebnem Ferah’ın hayranları ve müzik tutkunları

1. Şarkılar Yalan Söylemez

6. Son Tango

tarafından uzun süredir beklenen 8. Stüdyo albümü

2. Başka Bir Yol Var

7. Parmak İzi

‘Parmak İzi’ 12 Nisan’da Pasaj Müzik etiketiyle

3. Koridor

8. Sözde Namus

yayınlanıyor.5 yıl aranın ardından müzikseverlerin

4. Küllerinden

9. Kıramazsın

beğenisine sunulacak olan albümde, söz ve bestesi

5. Vicdan

10. Koyu

Şebnem Ferah’a ait 10 şarkı yer alıyor.

Kitap

Atatürk
Gazi Mustafa Kemal Atatürk kitabı, evvela imparatorluğu dirilten nesil olan
1880'liler kuşağı, Balkan coğrafyası ve Mustafa Kemal'in aile kökeni ile
başlıyor.
Akabinde Atatürk’ün askeri eğitimi, Manastır yılları, Milliyetçilikler Dönemi,
İttihat ve Terakki, II. Abdülhamid, Enver Paşa, Ziya Gökalp, Trablusgarb, Balkan
Savaşları ve Sofya yıllarıyla devam ediyor.
Ordumuzun İtilaf devletleriyle sekiz cephede mücadele ettiği Birinci Dünya
Savaşı, kutlu zaferlerimiz Çanakkale ve Kutü’l Amâre, Mondros, son padişah
Vahideddin, bir milletin ve ülkenin ölüm fermanı olan Sevr…

“Tarihin akışını değiştiren, ona mührünü vuran veya
büyük tehlikelere mâni olan liderlere her memlekette
rastlamak mümkün değildir. Atatürk dünya tarihinin
nadiren gördüğü bir dehadır. Birinci Dünya Savaşı'ndan
sonra, hiçbir mağlup milletin direniş göstermediği
zamanda siviller ve askerlerle dünyaya meydan
okumuştur.”
-İLBER ORTAYLI-

Tüm detaylarıyla Milli Mücadele dönemi, 23 Nisan 1920 ve sonrasında
muhalefete rağmen verilen Kurtuluş Savaşı, İnönü Muharebeleri, Lozan
Konferansı, Büyük Taarruz ve Cumhuriyet’e giden yol...
Saltanat ve hilafet tartışmaları, Lozan, On İki Ada, mübadele, Osmanlı'dan
kalan borçlar, Musul ve yakın tarihin en önemli meselesi olan inkılaplar...
Son olarak kişisel özellikleriyle, dünyada, anılarda, hafızalarda kalan izleriyle
modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk...
İlber Ortaylı bu ilk biyograﬁsinde yaşamının tüm yönleriyle büyük lider Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatıyor. Türk tarihçiliğine hiç unutulmayacak ve
sürekli başvurulacak bir rehber kitap daha kazandırıyor...
Hamur Tipi : 2. Hamur
İlk Baskı Yılı : 2018
Sayfa Sayısı : 480
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Film
Deadpool 2
Süper kahraman ﬁlmleri ile dalga geçen, süper kahraman ﬁlminin ikincisi
mayıs ayında gösterime giriyor.
İlk Deadpool 2016 yılında yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştü.
Vizyon Tarihi: 18.05.2018
Süre: 120 Dakika
Tür: Aksiyon
Kız arkadaşı Vanessa ile mutlu ilişkisini sürdüren Deadpool'un düzeni,
gelecekten gelen Cable ile sarsılır. Cable gelecekte tehdit oluşturacak bir
çocuğun peşindedir ve Deadpool, Cable'ı durdurabilmek için süper güçlere
sahip bir ekibi toplar. Bu birbirinden farklı karakterlerden oluşan X-Force ekibi,
Deadpool'la birlikte savaşmaya hazırdır.

MARMARİS

Gezi

Deniz’den Sayı: 42
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Denizli’ye en yakın tatil beldelerinden biri olan Marmaris’e konuk oluyoruz bu sayımızda.

Sürprizlerle Dolu Marmaris
1980lerin sonuna doğru turizmde büyük bir atılım yapan Marmaris bugün
ülkemizin belli başlı turizm merkezlerinden biri durumunda.

Tarihsel Gelişimi

Ne Yenir?

Marmaris Coğraﬁ konumu nedeniyle Akdeniz ve Ege Denizinin

Marmaris’te her zevke ve bütçeye uygun yeme alternatiﬁ var. Dünya

kavuştuğu yerde, önemli bir liman ve sahil kentidir. Bu nedenle ilk

mutfaklarından, zincir hızlı gıda ﬁrmalarına kadar tercih imkanınız

çağdan günümüze kadar Ege ve Akdeniz arasında önemli bir geçiş

mevcut.

noktası olmuştur. Gerek Marmaris’in gerekse çevresinin kıyı yapısının

Yolunuz üstünde de mutlaka uğramanızı tavsiye edebileceğimiz

çok girintili çıkıntılı olması, iyi korunmuş koyları ve limanları

Akçapınar Tostçusu, Akyaka’daki balık – ekmek tekneleri, vaktiniz

bulunması bu bölgenin Asya, Avrupa ve Afrika arasında önemli bir

varsa Çınar’daki restaurantlar yol boyunca uğrayabileceğiniz yerler.

bağlantı noktası olmasını sağlamıştır.
Yüzyıllar süren Karya tarihi içinde yer alan Marmaris ve çevresi,

Görülmesi Gereken Yerler

Rodos ve Mısır arasındaki ticari yol nedeniyle bir deniz üssü haline

İçmeler

gelmiş, zaman zaman diğer Ege limanlarına rakip olabilmiştir. Hatta
bu konumu yüzünden sahillerden uzak ve denize ulaşmak isteyen
kentlerin istilalarıyla da karşı karşıya kalmıştır.
Menteşe Bey 1282 yılı yazında Aydın önlerine kadar ilerleyip uzun bir
kuşatmadan sonra kentin kalesini fethetmiş ve sonra da Karya
içlerine sarkmaya başlamıştır. Menteşe Bey tarafından Karya’nın
tamamının fethi kaynaklara göre 1291’de tamamlanmıştır.

Nasıl Gidilir?
Yaz aylarında düzenli otobüs seferleri olmasına rağmen Marmaris ve
çevresini gezebilmek için mümkünse özel araç tercih edilmeli.

Marmaris'e yaklaşık 8 km. mesafede yer alan popüler bir tatil

Marmaris Denizli arası yaklaşık 200 km.

beldesidir. Daha sakin bir tatil isteyenler için güzel bir tercihtir.

Marmaris ve çevresinde de 50 km’ye kadar olan bir alanda çok

İçmeler'de de çok sayıda aktivite ve gezilecek görülecek yer

sayıda gezilecek yer var.

bulunmaktadır.
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Marmaris'e yaklaşık 21 km. mesafede yer alan popüler bir tatil
beldesidir. Yeşil dağların eteğinde güzel bir koyda çok daha sakin bir
tatil isteyenler için güzel bir tercihtir.

Arıcılık
Marmaris arıcılık konusunda da oldukça ünlüdür. Marmaris çam balı
bulursanız almadan dönmeyin. Eylül/Ekim döneminde Marmaris Bal
Şenliği düzenleniyor.

Alternatif Tatil Etkinlikleri
Marmaris ve çevresinde deniz tatili dışında da pek çok alternatif
etkinlik var.
Turunç'ta da çok sayıda aktivite ve gezilecek görülecek yer
bulunmaktadır.

Yürüyüş, kaya tırmanışı, bisiklet turu, off road gezileri, günlük tekne
turları, mavi turlar, dalış etkinlikleri gibi pek çok alternatif mevcut.

Kleopatra Adası ve Plajı

Marmaris’e ulaştığınızda sahil şeridinde bu etkinlikleri yapan
kurumlarla irtibat kurabilirsiniz.

Bölgenin popüler noktalarında birisidir. Marmaris'e yaklaşık 28 km.
mesafede yer alan Orhaniye beldesinde bulunan Kızkumu plajı
Marmaris'te mutlaka görmeniz gereken yerlerden birisidir.

Nerede Kalınır?
Denizin Ortasında Yürümeden,
Kız Kumunu Görmeden Dönmeyin...

Marmaris konaklama alternatiﬁ açısından pek çok imkan tanıyor. 5
Yıldızlı Otellerden, pek çok pansiyona kadar konaklama imkanı
mümkün. Seyahat tarihiniz belli ise hem yer sıkıntısı yaşamamak
hem de erken rezervasyon indirimlerinden yararlanmak için yerinizi

Büyük Çarşı (Bedesten)

ayırtabilirsiniz.

Tarihi Bedesten, Marmaris merkez çarşısı içerisinde bulunmaktadır.
Eskiden de olduğu gibi hala çarşı olarak hizmet vermekte.

Alternatif konaklama yerleri ise Datça tarafına doğru yer alan kamp
alanları. Çadır kampı yapmak isteseniz Çubucak Kamp alanı iyi bir
alternatif.

Deniz’den Sayı: 42
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Başka Pencere

BİLMECE / BULMACA
ZENCEFİLLİ DANA ETİ
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.
Bir küpün yüzleri 5 farklı renk kullanılarak boyanmıştır.
Kırmızı, yeşil, mavi, sarı ve turuncu kullanılan boyama
işleminde bir renk 2 defa kullanılmıştır.
Aşağıdaki üç değişik pozisyonda görünen küpte alt
kısımdaki renkler yalnızca bir kez kullanılmıştır.

Bu bilgilere göre hangi renk 2 defa kullanılmıştır?
Geçen Sayının Cevabı
Sorumuz aşağıdaki gibiydi,
Soru işaretinin
yerine hangi şekil
gelmeli?
MALZEMELER:
• 300 Gram Dana Eti, İnce dilimlenmiş
• 1-2 Tatlı Kaşığı Taze Zenceﬁl, İnce kıyılmış
• 1 Adet Havuç, Verev kesilmiş, ikiye bölünmüş
• 1 Adet Soğan, Dilimlenmiş (yarım ay şeklinde)
• 1 Adet Patlıcan, 4'e bölünmüş ve küp doğranmış
• 1 Adet Yeşil Dolmalık Biber, Şeritler halinde kesilmiş
• 3 Yemek Kaşığı Soya Sosu
• 3 Yemek Kaşığı Pirinç Sirkesi
• 2 Yemek Kaşığı Esmer Şeker
• 1 Yemek Kaşığı Mısır Nişastası, 50ml-100ml suyla karıştırılmış
• 2 Yemek Kaşığı Ayçiçek Yağı
• 1 Çay Kaşığı Susam Yağı
Üzeri için: Susam

Cevap : Şekillerde saat sırayla 12 saat, 6 saat, 3 saat ve 1,5 saat
değişmiştir. Dolayısı ile sırada 45 dakikalık değişiklik vardır. ( ileri
veya geri alma durumuna göre çeyrek kala/çeyrek geçe şıkları
doğru olacaktır. )
Doğru cevap veren arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.
Ali Pala
Gökçe Eryılmaz
Karikatür

YAPILIŞI:
• 1 yemek kaşığı ayçiçek yağını wok tavada ısıtın. Dilimlenmiş
soğan, patlıcan ve yeşil biberi wok tavaya ilave edip, yüksek ateşte
5 dakika kadar soteleyin. Ardından bir tabağa alın ve bir kenarda
bekletin. Wok tavayı sudan geçirip, tekrar ocağa alın.
• Kalan 1 yemek kaşığı ayçiçek yağını wok tavada ısıtın. Etleri ilave
edip, rengi dönene kadar yüksek ateşte yaklaşık 1-2 dakika
soteleyin. Ardından taze zenceﬁli, havuç dilimlerini, pirinç sirkesini,
soya sosunu ve esmer şekeri wok tavaya ilave edin. Kapağını
kapatıp, havuçlar yumuşayana dek 5 dakika kadar pişirin.
• Son olarak sotelediğiniz sebzeleri, susam yağını ve sulandırılmış
nişasta karışımını wok tavaya ilave edin. Sos koyulaşana dek
yüksek ateşte 1 dakika kadar karıştırdıktan sonra ocağın altını
kapatın.
• Üzerine susam taneleri serpiştirip, sıcakken servis edin.
NOTLAR
Zenceﬁlin bağışıklığı kuvvetlendirici etkisi unutulmamalı. İlaç
niyetine bile kullanılan zenceﬁlin; çeşitli sebzeler ve dana etiyle
yapabileceğiniz hem lezzetli hem kolay bir tarif.

Objektife Takılan

