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• Denizli İhracatının Yıldızları Deniz Tekstil ve 

   Hürsan Tekstil’e anlamlı ödül

• Çalışanlarımızdan Lösev’e destek

• "Bestseller Academy" öğrencilerini ağırladık

• Baltalı Grup ve Salbakos Hotel Herakleia’dan 350 fidan  

• Salbakos Enerji’den 9 Eylül Üniversitesi Solaris 

   Takımı’na sponsorluk

• Mavi’den Mor’a muhteşem 

  bir gezi rotası
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Merhaba

2020’nin ilk günleri ile beraber sımsıcak bir merhaba. Bu soğuk kış 

günlerinde içinizi ısıtacak bir sayı ile beraberiz. Ufak bir sürprizle de bu 

sayımızı sizlere hazırladık, Deniz’den artık 36 sayfalık bir dergiye dönüştü. 

İçinde yeni sayfalarda yeni konular, diğer işletmelerimizden daha detaylı 

haberler olan daha dolu daha güzel bir dergi ile karşınızdayız. Umuyoruz ki 

bu hali ile de hoşunuza gidecek ve sizleri yeni bilgilerle, güzelliklerle 

tanıştıracak bir dergi olacağız.

Bu sayının ve sonraki sayıların hazırlanmasında Konfeksiyon İşletmesi 

haberlerini Zehra Ersezer, İplik&Örgü İşletmesi haberlerini Tuğba Tuğtekin, 

Baskı İşletmesi haberlerini Gülşah Atmaca derleyecek.

Dergimizin yeni formatında olmasını istediğiniz konuları, yazıları dergimizin 

künyesindeki mail adresine iletmenizi rica ediyoruz.

Acısı ile tatlısı ile geride bıraktığımız yılın ardından yepyeni bir heyecanla ve 

umutlarla 2020’ye merhaba diyoruz. Sağlık ve mutlulukla dolu olmasını 

diliyoruz.

İçindekiler
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Deniz’den Dergisi bir Baltalı Grup yayınıdır.

YAYIN KURULU

Selçuk Aksarı / Murat İlhan / İlker Aksu

GRAFİK TASARIM / BASKI
Nova Sanat - Semra Savaş

BASIM TARİHİ
Ocak 2020

YAZIŞMA ADRESİ
Deniz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Boyahanesi
İbrahim Çallı Cad. Organize San. 2. Bölge
Gürlek / Denizli

TEL:
0258 269 15 20

FAKS:
0258 269 11 66

kgb@deniztekstil.com.tr
boyahane@deniztekstil.com.tr

Bu Dergi Deniz Tekstil ‘in ücretsiz 
kültür faaliyetidir.
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Den�z Tekst�l ve Hürsan Tekst�l’e 
Anlamlı Ödül

Denizli İhracatçılar Birliği (Denib) tarafından her yıl düzenlenen 
İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde Deniz Tekstil ve Hürsan Tekstil ihracata 
katkıları nedeni ile ödül aldı.

Denizli İhracatçılar Birliği (Denib) tarafından her yıl düzenlenen 
İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde Deniz Tekstil ve Hürsan Tekstil ihracata 
katkıları nedeni ile ödül aldı.

Törene katılan Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Derya Baltalı, ödül sonrası
Hürsan A.Ş. ve Deniz Tekstil Gruplarının tüm çalışanlarına; 
“her zaman yanımda olduklarını hissetiğim sevgili aileme ve emeği geçen 
herkese sonsuz teşekkürler” diyerek duygularını paylaştı.

Hürsan AŞ adına ödülümüzü Sn. Derya Baltalı alırken, Deniz Tekstil adına ödülümüz 
Genel Müdürümüz Sn. Mehmet Ertürk aldı.
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Denizli İhracatının Yıldızları

Denizli İhracatçılar Birliği, 2018 yılında DENİB üzerinden imalatçı/ihracatçı bazında ihracat yapan ve sektörlerinde 1. olan DENİB üyesi 
42 firmaya ödüllerinin takdim edilmesi amacıyla “2018 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” etkinliğini düzenledi. 

2 Kasım 2019 Cumartesi günü Colossae Termal Otel'de DENİB'in ev 

sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Ak Parti Grup Başkan Vekili Cahit 

Özkan, Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Denizli Protokolü, 

Denizli Platformu'na bağlı oda ve derneklerin başkanları, sanayiciler, ihracatçılar ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu törende yaptığı açılış konuşmasında 2018 yılında Denizli ihracatının 
parlayan yıldızlarını ödüllendirdiklerini belirterek, Denizli'nin Türkiye ihracatında 9. sırada olmasını sağlayan ihracatçılara 
teşekkür etti ve şunları söyledi:

“Bilindiği gibi ilimiz, ülkemizin en çok ihracat yapan 9. ili 

konumunda. Bugün 3.000'e yakın ihracatçımızla,  180'in 

üzerinde ülkeye yaklaşık 2.500 ürünün ihracatını 

gerçekleştiriyoruz ve yıllık 3,5 milyar USD'ye ulaşan 

ihracatımızla ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı 

sürdürüyoruz. Denizli'yi ülkemiz ihracatında en üst sıralara 

taşıyan, yıl boyunca farklı fuarlara katılan, müşteri 

ziyaretleri gerçekleştiren, ilimizin ihracat bayrağını 

Avrupa'dan Afrika'ya, Uzakdoğu'dan Orta Doğu'ya kadar 

dünyanın dört bir tarafında dalgalandıran ihracatçılarımız 

tebriğin ve teşekkürün en büyüğünü hak ediyor.” 

SEKTÖREL ÇEŞİTLİLİĞİMİZ EN GÜÇLÜ 
ÖZELLİĞİMİZ
DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“2000'li yılların başında, ilimiz ihracatının lokomotifi olan 

tekstil ve konfeksiyon sektörü, toplam ihracatımızdan yüzde 

80 oranında pay alıyordu. 2018 yılı itibariyle, tekstil ve 

konfeksiyon sektörünün toplam ihracatımızdan aldığı pay 

yüzde 42 seviyesinde gerçekleşti.

Bu değişim, ihracat rakamlarımızın azalmasından 

kaynaklanmıyor. Tam aksine; yükselen ihracat 

rakamlarımızla birlikte sektörel çeşitliliğimizin de 

artmasından kaynaklanıyor.

Öte yandan; makine ve aksamları, cam, kimyevi maddeler, 

tarım gibi sektörlerimiz de gelişmeye ve ihracatlarını 

artırmaya devam ediyor. Açıkçası; sektörel zenginliğimiz, 

ihracatımızın sürdürülebilir bir şekilde artması noktasında 

en güçlü özelliklerimizin başında yer alıyor.

Sektörel çeşitliliğimizin yanı sıra, vurgulamak istediğim bir 

diğer önemli husus da kilogram başına ihracat değerimiz. 

Ülkemizin kg başına ihracat değeri geçtiğimiz sene 1,30 

USD seviyelerindeydi. DENİB ihracatında ise bu rakam 2,60 

USD olarak gerçekleşti. Katma değerli ihraç ürünlerimizle 

ülkemiz ekonomisine katkımızı devam ettiriyoruz. Son 

dönemlerde, ihracatçılarımızın Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve 

markalaşma konularına yoğunlaştıklarını göz önünde 

bulundurduğumuzda, önümüzdeki yıllarda da katma değerli 

ihracatımızı artırarak sürdüreceğimizi söyleyebiliriz.

İhracat rakamlarımızı daha üst seviyelere taşımanın yolu 

mevcut sektörleri güçlendirmekten ve yeni ihracatçılar 

kazanmaktan geçiyor. Biz de DENİB olarak bu yönde 

çalışmalarımızı devam ettiriyoruz ve yeni projelere imza 

atıyoruz.
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Boyahane İşletmesi Bilgi Güvenliği Belgelendirme Süreçlerine Başladı 

Boyahane işletmesi bilgi teknolojileri ve fiziksel alanlardaki verilerinin 

korunması ile ilgili süreçlerini ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 

Sistemi ile 2020 yılında belgelendirmeyi hedefliyor. 27001 Bilgi 

Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulum çalışmalarına başlayan 

Boyahane işletmesi bu amaçla Bureau Veritas firmasından ISO 

27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi aldı. Eğitmen Umut 

Kılıç tarafından verilen eğitime Deniz Tekstil ve Hürsan Bilgi İşlem 

Personeli, Boyahane Kalite Yönetim Müdürü ve Boyahane Gn. Md. 

Yrd. Murat İlhan katıldı.

Bu kapsamda Deniz Tekstil Ailesi olarak kanser ve 
meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak için 
kadın çalışma arkadaşlarımız siyah kıyafet giyip 
pembe kurdele taktılar.

Yönetim Kurulu üyemiz Deniz Baltalı’nın da katılarak destek olduğu, 

geniş katılımlı bu farkındalık çalışması ile başta meme kanseri 

olmak üzere tüm kanser hastalıkları ile ilgili farkındalık yaratılmaya 

çalışıldı. Diğer tüm hastalıklarda erken teşhis ve tanı önemlidir, 

ancak kanser hastalıklarında bu süre hayat kurtarmaya giden en 

önemli adımlardan biri. Dünya genelinde en çok ölüme yol açan 

kanserlerden olan meme kanseri farkındalığı için de her yıl ekim 

ayında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bilgi güvenliği bilişim teknolojisinin gelişmesi ile son yıllarda çok önem kazandı. Bu alanda Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu gibi yasal düzenlemelerin de ortaya çıkması ile konu bireyler ve kurumlar için hayati önem taşır hale geldi.

Ekim Ayı Dünya Sağlık Örgütü Tarafından “Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı” olarak belirlenmiştir.
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Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı Etkinlikleri Düzenledik



Çalışanlarımız Lösev’e Destek Oldu

Toplumsal sorumluluğa sahip  bir vatandaş olmak, 

içinde yaşadığımız toplumun ihtiyaçlarını çok yönlü 

bir bakış açısıyla izlemeyi, mevcut sorunlara doğru 

çözümler üretmeyi gerektirmektedir. Buradan yola 

çıkarak, sosyal sorumluluk projelerimiz ile toplum 

için değer yaratmayı misyon ediniyoruz. Bu 

bağlamda şirketimizde LÖSEV  ürünlerinin satışı 

için standımız kuruldu ve değerli çalışma 

arkadaşlarımızın yoğun ilgi ve desteği ile 

ürünlerimiz 1 günde satılmış, toplanan para 

LÖSEV’e bağışlanmıştır. 

Lösemi Nedir?
Çocukluk çağındaki kanser vakalarının %35'ini lösemiler 

oluşturur ve birinci sıradadır. Lösemiler hücre cinsine göre ALL 

(Akut Lenfoblastik Lösemi) ve AML (Akut Myeloblastik Lösemi) 

olmak üzere 2 ana gruba ayrılır. Kendi içlerinde de alt sınıflar 

tanımlanabilir. Türkiye’de her yıl 16 yaşın altında 1200-1500 

yeni lösemili çocuk vakası bildirilmektedir. Lösemi nedenleri 

henüz tam olarak aydınlatılmamıştır. Sitogenetik ve moleküler 

tekniklerdeki yeni gelişmelerle genetik yatkınlıklar, radyasyon, 

benzen ve türevleri (bali, vs.), böcek ilaçları gibi kimyasal 

maddeler, bazı kalıtsal hastalıklar ve bazı viral hastalıkların hep 

birlikte lösemiye neden oldukları çalışmalarla gösterilmiştir. 

Lösemi her yaşta görülmektedir. En sık çocukluk çağında 2-5 

yaşlarında artmaktadır. 1 yaşın altında, 10 yaşın üstündeki yeni 

vakalarda tedaviye cevap azalmaktadır. Herhangi bir etkiyle 

damarlarımızda dolaşan kanın esas yapım yeri olan kemik 

iliğimizdeki ana hücrelerde oluşan şifre değişikliği ile blast adını 

verdiğimiz olgun olmayan kan hücrelerinde artış meydana 

gelmektedir. Bu hücreler hızla yayılarak kemik iliğini, lenf 

bezlerini, dalağı, karaciğeri, beyin ve merkezi sinir sistemini 

tutmaktadır.

Lösev - Lösemili Çocuklar Vakfı
LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 1998 yılında 

kuruldu. Lösemili çocukları tedavi amacıyla SSK Ankara Çocuk 

Hastanesine yatırdığımız ilk günlerdi... Hastane yönetiminden 

çocukların odaları için küçük bir televizyon talebine aldığımız 

olumsuz yanıt sonrasında o hastanede çalışan doktorlar, 

hemşireler ve personel, aramızda para toplayarak küçük bir 

televizyon aldık. 2000 yılında Türkiye'nin ilk ve tek Lösemili 
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Çocuklar Hastanesi LÖSANTE'yi, 2008 yılında lösemili 

çocukların ücretsiz kolej eğitimi alabilecekleri Lösemili Çocuklar 

Okulu’nu, 2010 yılında ise tedavileri için Ankara dışından gelen 

ailelerimizin tedavi esnasında uzun veya kısa dönem 

konaklayabilmeleri için Lösemili Çocuklar Köyü’nü hayata 

geçirildi. 2015 yılında ise “insanlık ölmesin, insanlar da 

ölmesin” diyerek Avrupa’nın ilk, ülkemizin en donanımlı Lösemili 

Çocuklar Kenti ve multidispliner hastanesi LÖSANTE’yi ülkemize 

kazandırdı. LÖSEV Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet Üyeleri hiç 

bir ücret-harcırah-yolluk-huzur hakkı vb. almazlar.

Lösev’e Destek Olmak İçin!
Cep Telefonlarından Destek Olmak İçin;

TURKCELL, TÜRK TELEKOM veya VODAFONE faturalı 

hatlarınızdan 3406’ya SMS göndererek bağış yapabilirsiniz. 

Her bir mesaj bedeli 20 TL'dir. 

(Vodafone ile SMS bağışı yapabilmeniz için "BAĞIŞ" yazıp 

gönderilmesi gerekmektedir.) 

Türk Telekom ve Vodafone abonelerinden +2 sms mesaj 

gönderim ücreti alınmaktadır.

Ürün Alarak Destek Olmak İçin

https://www.lsvdukkan.com



İşletmelerimiz Öğrencileri Ağırlamaya Devam Ediyor

Eğitim kurumlarında eğitim hayatına devam eden ve tekstil sektörünü tanımak isteyen öğrencileri işletmelerimizde 

ağırlamaya, üretim süreçleri ve çalışma ortamları ile ilgili sorularını cevaplamaya devam ediyoruz. 

Pamukkale Üniversitesi Tekstil Meslek Yüksek 

Okulu Öğrencileri İşletmelerimizi Ziyaret Etti. 

Ekim ayında yaklaşık 60 kişilik birinci ve ikinci 

sınıf öğrencisi İplik, Örgü, Boyahane ve Baskı 

tesislerimizi gezdi. Gezi sırasında sorularını 

soran öğrenciler üretim süreçlerini yakında 

inceleme fırsatı buldu. Öğrenciler aynı zamanda 

Boyahane işletmemizde öğlen yemeği yedi.

Kasım ayında yaklaşık 60 kişilik Moda Tasarım 

Bölümü öğrencisi Konfeksiyon işletmemizi 

ziyaret etti. Üretim sahasını gezen öğrenciler 

ardından Tasarım Merkezimizi ziyaret ederek 

tasarım süreçlerini yakından inceledi. Tasarım 

ekibine tasarım süreci ile ilgili sorular soran 

öğrenciler tekstil tasarımını yakından görme ve 

inceleme fırsatı buldu.

GÜNCEL DENİZ’DEN HABERLER6

2019’da işletmelerimizi Meslek 

Liselerinden Üniversitelere, farklı 

branşlardaki okullardan ve bölümlerden 

yaklaşık 500 öğrenci ziyaret etti.

Biliyor musunuz?
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Konfeksiyon İşletmelerimizde Kahvaltı Etkinliği Yapıldı

Eğitim kurumlarında eğitim hayatına devam eden ve tekstil sektörünü tanımak isteyen öğrencileri işletmelerimizde 

ağırlamaya, üretim süreçleri ve çalışma ortamları ile ilgili sorularını cevaplamaya devam ediyoruz. 

Çalışanlarımızın işe yüksek motivasyon ile başlaması amacıyla 

İnsan Kaynakları Bölümü’nün liderliğinde  İplik, Örgü ve 

Konfeksiyon işletmelerimizde ve ilçelerimizdeki şubelerimizde çay 

saatlerinde  kahvaltı organizasyonu düzenlendi. 

Her eğitim yılında 9 ay verilecek burs ile çalışanlarımızın eğitim 

çağındaki çocuklarına destek oluyoruz. Burs uygulaması her yıl 

üniversiteyi kazanan çocuklarımız için devam edecek. Ayrıca 

her yıl başında devam eden ve yeni burslar için katkı miktarı 

tekrar belirlenecek. Burs kazanan öğrencilerin bursu devam 

ettirmesi için yıllık not ortalamasının 4/3,5 üzerinde olması ve 

herhangi bir disiplin cezası almaması gerekiyor. 

Burs başvuruları her eğitim yılı başında yapılacak duyuru ile alınacak olup, duyuru yapılan yılda Yükseköğretim Kurumlarına yerleşen 

personel çocukları için başvuru yapılabilecektir. 

Eğitimin önemine inanan Deniz Tekstil San. Tic. A.Ş. olarak 2019-2020 yılında 3 personelimizin üniversite 

sınavlarında başarılı olan çocuklarına aylık 400 TL burs veriyoruz. 

Kahvaltı menüleri ile yapılan etkinlikte çalışanlarımız güne sağlıklı bir 

kahvaltının enerjisi ile başlamış oldu. Kahvaltı menüleri ile yapılan 

etkinlikte çalışanlarımız güne sağlıklı bir kahvaltının enerjisi ile 

başlamış oldu.

Deniz Tekstil 2019-2020 Dönemi İçin 3 Personelinin Çocuğuna Burs Veriyor
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Müşterilerimizden Bestseller firmasının Academy Öğrencilerini ekim ayında Denizli’de iki gün ağırladık. Academy 

öğrencileri ziyaretleri sırasında tekstil üretim sürecimizi tarladan son aşamaya dek izleme fırsatı buldu. Ziyaretin ilk günü 

pamuk tarlasında üretim sürecinin ilk aşamasını gören öğrenciler pamuk hasatı ve sonrasında Çırçır işlemlerini gördü.

“Bestseller Academy” Öğrencilerini Ağırladık
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Pamuk tarlası ve çırçır tesislerinden sonra Denizli’nin tarihine yolculuk yapan öğrenciler Laodikea ve Hierapolis 

(Pamukkale) antik şehirlerini gezdi. Gezi sırasında Denizli’nin tarihsel süreçlerini de yakından inceleme fırsatı bulan 

öğrenciler Pamukkale’de travertenlerde gün batımını izleyerek ilk günü tamamladı.

Baskı işletmesinde öğrenciler şablon baskı uygulamasını kendileri yaparak parça baskı uygulamalarını yakından görme şansı yakaladı.

Gezi sırasında ayrıca grup şirketimiz Hürsan da ziyaret edilerek Showroom ve Dokuma İşletmesi gezildi.

Gezi sırasında öğrenciler Türk Mutfağının yemeklerini tattı. Aynı zamanda Konfeksiyon Yemekhanemiz günlük ikramlar sundu.

Ziyaretin ikinci gününde ise Deniz Tekstil işletmeleri gezildi. İplik işletmesinden başlayan teknik gezi kısmında Örgü, 

Boyahane, Baskı ve Konfeksiyon işletmeleri gezildi. 



Anıtkabir Ziyaretlerimiz Devam Etti

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve 

ulusal birliğimizin oluşmasında en 

önemli figür şüphesiz ki Mustafa Kemal 

Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. Bir ülkenin 

küllerinden tekrar doğmasında liderlik 

etmiş, kurtuluş savaşını halkı ile omuz 

omuza vermiş ve 29 Ekim 1923 tarihinde 

cumhuriyeti ilan etmiştir. 

Bugüne dek, Baltalı Grup bünyesinde yer 

alan tekstil şirketleri Deniz Tekstil ve 

Hürsan’dan yaklaşık 1000 personelimiz 

Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi.

Deniz Tekstil Konfeksiyon 

işletmemizden yaklaşık 120 

çalışanımız Atatürk’ün 

ebedi istirahatgahı 

Anıtkabir’i ziyaret etti. 

GÜNCEL BALTALI GRUP’’TAN HABERLER10
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İzmir Ormanlarına Bir Nefes de Bizden

18 Ağustosta çıkan orman yangınında 5000 hektardan fazla alanın yandığı tahmin ediliyor. 

TEMA Vakfı İzmir’in Karabağlar mevkiinde çıkan ve kuvvetli rüzgar nedeniyle büyük bir alana yayılan orman 

yangınının ardından İzmir’in ağaçlandırılması için bir çalışma başlattı. Baltalı Grup ve Salbakos Otel Herakleia 

Alaçatı olarak bu ağaçlandırma çalışmasına 350 fidan ile katkıda bulunduk.

TEMA’YA BAĞIŞ İÇİN 

TÜRKİYE İŞ BANKASI LEVENT ŞB. 1035 NO’LU ŞUBEDEKİ HESAPLARA BAĞIŞTA 
BULUNABİLİRSİNİZ.

Hesap 
No IBAN Alıcı / Gönderilen

804352 TR29 0006 4000 
0011 0350 8043 52

TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, 
Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

821591 TR79 0006 4000 
0011 0350 8215 91

TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, 
Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 

822350 TR53 0006 4000 
0011 0350 8223 50

TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, 
Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 

Gişeye 
Söylenecek 
Hesap İsmi

GENEL BAĞIŞ

GÖNÜLLÜLÜK

FİDAN



SEKTÖRDEN GERİ DÖNÜŞÜM12

Ekolojik Üretimde Farklı Bir Boyut:
Geri Kazanılmış Ürünlerin Tekrar Kullanımı

Ekolojik ve rejenere tekstil sertifikasyon programlarının amacı, tekstil 

işletmelerinin ekonomik, sosyal ve çevresel dinamikleri göz önünde bulundurarak, 

bu üç dinamiğin birbiriyle etkileşiminde ekonomik kalkınmayı, insan yaşantısını ve 

çevresel dengeyi olumlu yönde etkileyecek adımlar atarak ilerlemesidir.

Çeşitli şekillerde oluşan bu atıklar, nasıl tekrar kullanılabilir hale getirilir?

Global Recycled Standard v.4.0

Ülke sanayisine ve endüstrisine, hatta dolaylı yollardan tarımına önemli katkılarda bulunan geri dönüşüm 

kollarından biri de tekstildir. Geri dönüştürülecek tekstil malzemeleri üç ana başlık halinde oluşmaktadır. 

Bunlardan en önemli ve en büyük çapta tedarik sağlayanı tekstil imalatında oluşan atıklar ve işe yaramayan 

parçalar iken; suni ip fabrikalarında oluşan artıklar da önemli bir tedarik sağlamaktadır. Üçüncü kategori ise 

malzeme miktarı bakımından daha az olsa da tüketim ve geri dönüşüm bilinci açısından büyük önem taşımaktadır. 

Tüketicilerin oluşturduğu tekstil artıkları.  

1

2

3

Fabrikalardan, üretim tesislerinden ve tüketicilerden toplanan tekstil atıkları; kumaşın cinsine, 
rengine, kalitesine, vs. parametrelere göre sınıflandırılır.

Sınıflandırmanın gereken hassasiyette yapılması çok önemlidir. Çünkü atık çeşidine göre elde 
edilecek olan ürün değişiklik göstermektedir. Örneğin; suni ip atıklarından elyaf veya iplik 
elde edilirken, tekstil üretiminden gelen atık kumaşlar ise pamuğa çevrilir.

Ait olduğu kategoriye göre tekstil geri dönüşüm makineleri ve diğer ekipmanlar ile elde 
edilen ikincil hammadde, kullanım alanına göre alıcılara satılır ve tekrardan ekonomiye katılır.

Global Recycled Standard (GRS), Gözetim zinciri, 

sosyal ve çevresel uygulamalar ve kimyasal 

sınırlamalar ile Geri Dönüştürülmüş İçeriğin üçüncü 

taraf sertifikasyon gerekliliklerini belirleyen 

uluslararası, gönüllülük esasına dayalı ürün 

standardıdır.
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Global Recycled Standard, en az 20% geri dönüştürülmüş materyal içeren 

tüm ürünleri kapsamaktadır. Geri dönüştürme aşamasından başlayarak, 

şirketler arası son işlem aşamasına kadar, her aşamanın sertifikalandırılması 

gerekmektedir. 

Materyal Toplama ve Materyal Konsantrasyon tesisleri, beyanda bulunma, 

belge toplama ve yerinde ziyarete tabidir. Standart, tüketiciye yönelik 

etiketleme içerir; sadece geçerli bir son sertifikaya sahip ürünler bu 

kapsamdadır. Sadece en az % 50 Geri Dönüşüm İçeriği olan ürünler, ürüne 

özel GRS etiketlemesi için uygundur.

Geri dönüşüm aşamasından başlayarak son satıcıda biten üretimin her 

aşamasının sertifikalandırılması gerekmektedir. Materyal Toplama ve 

Materyal Konsantrasyonu tesisler yeterlik beyanına, belgelerin 

toplanmasına ve yerinde ziyarete tabidir.

Recylced Claim Standard (RCS), Geri Dönüşümlü girdinin ve gözetim 

zincirinin üçüncü taraf sertifikalandırılmasına yönelik gereksinimleri 

belirleyen uluslararası, gönüllü bir standarttır. RCS‘ nin amacı Geri 

Dönüşümlü materyallerin kullanımını arttırmaktır.

Recylced Claim Standard, en az %5 Geri Dönüştürülmüş Materyal içeren 

herhangi bir ürün için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Recycled Claim Standard v.2.0

Geri Dönüşüm ile ilgili bazı tanımlamalar;

Materyal Geri Dönüştürme, geri dönüşüm 

döngüsünün başlangıcını işaret eder.

Materyal Geri Dönüşümü

Ürünün son kullanıcısı olan tüketici veya 

ticari, endüstriyel ve kurumsal tesisler 

tarafından ortaya çıkarılan ve planlanan 

amaçları için bundan sonra kullanılamayan 

materyaldir. Buna malzemelerin dağıtım 

zincirinden geri dönmeleri de dâhildir. 

Post-Consumer Materyal

Üretim sürecindeki atıklardan elde edilen 

materyallerdir. Proseste üretilen örnek olarak 

yeniden işleme, rektifiye etme, döküntü gibi 

materyallerin tekrar kullanımı ve üretildiği 

süreçte geri kazanılabilen maddeler hariç 

tutulmaktadır. 

Pre-Consumer Materyal

Atık olarak bertaraf edilecek veya enerji 

kazanımı için kullanılacakken bunun yerine, 

toplanan ve yeni bir materyal üretilmek üzere 

geri dönüşüm sürecine dâhil edilen 

girdilerdir.

Geri Dönüştürülecek Materyaller

Ürün veya ambalajdaki Geri Dönüşümlü 

Materyalin kütlesel olarak oranıdır. Yalnızca 

Pre-Consumer ve Post-Consumer 

Materyaller, Geri Dönüşüm İçeriği olarak 

değerlendirilmektedir.

Geri Dönüşüm İçeriği

Geri dönüştürülecek Materyalden üretim 

işlemi yoluyla yeniden işlenen ve nihai bir 

ürüne veya bir üründe birleştirilmek üzere bir 

bileşene dönüştürülen materyaldir.

Geri Dönüştürülmüş Materyal
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ISO 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi

Boyahane İşletmemiz ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi kurma çalışmalarına başladı.

Bilgi ortamları dijitalleştikçe bunlara yönelik tehditler de artıyor. 
Geçmişte, James Bond filmlerinden de hatırlarsak, bilgiye ulaşmak 
için fiziksel erişim gerekirdi. James Bond çok sıkı korunan binalara 
bin bir çaba ile girer, ardından minik fotoğraf makinesi ile 
fotoğrafları çekiyordu. Şimdiki casusluk filmlerinde ise bilgisayar 
başında çalışan “hacker” bilgilere dijital ortamda ulaşmaya 
çalışıyor.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi temel olarak ISO 9001 
Kalite Yönetim Sistemi yapısı üzerine kurulacak. Dokümantasyon, iç 
tetkik ve eğitim gibi genel uygulamalar mevcut yapımızın içerisinde 
yürütülecek. Bilgi kullanıcılarına ise dönem içerisinde iş başı ve 
salon eğitimleri halinde bilgi güvenliği esasları anlatılacak. Temel 
farklar ise uygulamada ve kontrol listelerindeki bilgi güvenliği ile 
ilgili konularda ortaya çıkıyor.

Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerinin geldiği noktada 
kullandığımız, sakladığımız bilgilerin türü ve sayısı arttı. Özellikle 
dijitalleşme ile artan bilgi miktarı ve bunlara kolay ulaşma isteğimiz 
bilgi güvenliği ihtiyacını arttırıyor.

Politikalarımız Değişti
ISO 45001 Standardına göre revize edilen İş Güvenliği Politikamız ve ISO 27001 standardına göre oluşturulmuş 
Bilgi Güvenliği Politikamız eklenen politikalarımız revize edildi"

Bilgi Güvenliği Farkındalığı

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi de diğer tüm yönetim 
sistemi standartları gibi, çalışanların bilgi güvenliği konusunda 
farkındalık sahibi olmasını istiyor. Farkındalık ile beklenen çalışanların bilgi envanterinde 
belirtilen bilgi kaynaklarının korunması ile ilgili uygulamaları bilmesini, olası bilgi güvenliği 
risklerine karşı tedbirli olmasını bekliyor.

Örneğin, virüs içerebilecek bir mail geldiğinde ne yapılacağı, bilgi güvenliği yönünden riskli 
bir evrak açıkta kaldığında ne yapılacağı gibi konularda tüm çalışanların, yaptıkları işle ilgili 
bilgi güvenliği risklerini biliyor ve gerekli aksiyonları alabiliyor olması gerekiyor.

Bilgi Envanteri

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında boyahane işletmemizin 
temel bilgi envanteri çıkarılacak.

Bilgi envanteri basılı evraklardan, dijital ortamdaki bilgilere, donanımdan, 
çalışma ortamına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Boyahane işletmemizin en önemli bilgi envanteri kaynağı ise 
ÜTAP ve ÜTAP Mobil. 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bilgi envanterine giren bilgi kaynaklarının risk 
değerlendirme ile derecelendirilerek korunması için de aksiyonlar belirlenmesini istiyor.
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Den�z Tekst�l Boyahanes� olarak yukarıda ayrıntılarını verd�ğ�m�z pol�t�kalarımıza uymayı, z�yaretç�, taşeron ve halk g�b� �lg�l� 
tarafların yönet�m s�stemler� �le �lg�l� b�l�nçlend�r�lmes� ve b�lg�lend�r�lmes� �ç�n çalışmayı, çalışanların �ş sağlığı ve güvenl�ğ�n� 
sağlamayı, tüm �lg�l� taraflar �ç�n güvenl� ve sağlıklı b�r çalışma ortamı sağlamayı, kal�te alanında uygulanab�l�r şartları eks�ks�z 
uygulamayı ve stratej�k hedefler�m�zle uyumlu b�r şek�lde, tüm yönet�m s�stemler�nde performansın arttırılması �ç�n sürekl� gel�ş�m� 
ve �y�leşt�rmey� hedefleyen faal�yetler yürütmey� taahhüt ed�yoruz.

Deniz Tekstil Boyahane Yönetim Sistemleri

• Müşteri memnuniyetini arttırmak,

• İlk defada ve zamanında doğru üretmek,

• Değişimi ve gelişimi sürekli kılmak,

• Eğitim ile bilgi seviyesini sürekli yükseltmek,

• İnsanlara ve düşüncelerine saygılı olmak,

Kalite Politikamız

• Tekstil Boyahanesi olarak doğal kaynakları verimli kullanmak,

• Çevre etiketi kurallarına uygun üretim yapmak,

• Ekolojik hammadde ve teknolojileri tercih etmek,

• Kirliliği önlemek ve azaltmak,

• Sera gazı salınımlarını azaltmak,

• Sürdürülebilir bir çevre için riskleri belirlemek ve etkinlerini en aza indirmek,

• Yasal mevzuat ve diğer standartlara uymak,

Çevre Politikamız

• Çalışanların işe bağlı sağlık bozulmalarını önlemek,

• Riskleri belirlemek ve etkilerini en aza indirmek,

• Yasal mevzuat ve diğer standartlara uymak, 

• İş güvenliğini ön planda tutan teknolojileri tercih etmek,

• İş güvenliği çalışmalarına çalışan katılımını sağlamak ve çalışanlara danışmak,

İş Güvenliği Politikamız

• Enerji verimliliğini arttırmak amacıyla sürekli çalışmalar yapmak,

• Enerji tüketimini birim üretim başına azaltma konusunda çalışmalar yapmak,

• Yasal mevzuat ve diğer standartlara uymak,

• Yatırımlarda enerji verimliliği yüksek teknoloji ve hizmetleri dikkate alarak bilgi ve kaynakları sağlamak,

• Enerji performansını geliştirecek tasarımları desteklemek, 

Enerji Politikamız

• İşletmemize ait bilgi ve bilgi sistemlerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamak,

• Uygulanabilir tüm bilgi güvenliği şartlarını karşılamak,

• Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek,

• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata ve diğer standartlara uymak,

• Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için sürekli çalışmak,

Bilgi Güvenliği Politikamız
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Salbakos Enerji, 9 Eylül Üniversitesi Solaris Takımı’na Giyim Sponsoru Oldu

Baltalı Grup bünyesinde yer alan Salbakos Güneş Enerji Santrali, İzmir 9 Eylül Üniversitesi bünyesinde yer alan 

Solaris Takımı’na 2019 yarışmaları için giyim sponsoru oldu.

Solaris Güneş Enerjili Araç Takımı kuruldukları 2005'ten bu yana bu alan 

çeşitli başarılar elde etmiş ve ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil 

etmiş ve hala aktif olarak temsil etmektedir. Yunanistan'da düzenlenen 

Sun Life Tasarım Yarışması'nda tasarım ödülü alarak Türkiye'nin 

yurtdışında ödül alan ilk Türk ekibi unvanına sahip olmuştur. Avusturya 

Klagenfurt'da düzenlenen "Elektrikli Araçlar Sergisi"nde tek güneş 

enerjili araç ekibi olarak ilgiyi üzerinde toplamıştır. Ayrıca, ülkemizde her 

yıl düzenlenen Formula G yarışlarında da çeşitli kategorilerde dereceleri 

vardır.

Son yıllardaki başarılar Solaris'i uluslararası bir ekip statüsüne taşıdı. 

2013'te Dünya Güneş Arabaları Yarışı'nda kendi tasarım ve üretimi olan 

motorla dünyadaki diğer güneş enerjili araçlarla yarıştı. Panel ve piller 

hariç tamamen kendi tasarım ve üretimi olan araçla birlikte 3 bin 

kilometreyi tamamlayan Solaris Takımı  2013 ve 2014'te Fas Güneş 

Enerjili Araç Yarışı'na katılarak 2013’te ikinci ve 2014’te ise  10 yabancı 

takım arasından birinci olarak Türkiye'nin ilk defa uluslarası arenada 

başarı kazanan ilk Türk ekibi ünvanını da almış oldu. Türkiye'de 

düzenlenen 2013 Formula G yarışında üçüncü ve 2014'te yine Tübitak 

tarafından düzenlenen Elektrikli Araçlar kategorisinde üçüncü olarak 

Türkiye'nin en verimli üçüncü aracını tasarlayıp üreten bir ekip ünvanını 

alan ekip, araç ve teknoloji geliştirmeye ve ulusal ve uluslar arası alanda 

yarışmalara katılmaya devam ediyor.



“Salbakos”Luwice kökenli bir kelimeden türemiş, Anadolu'ya 

özgü bir addır. Birçok yerde Babadağ ismiyle geçen Salbakos, 

Helenistik Dönem'den beri, “Herakleia Salbake”, “Apollonia 

Salbake”  şeklinde, üzerinde kurulmuş olan kent isimleri ile 

birlikte anılmıştır. Doğusunda kurulmuş olan Laodikeia, 

kuzeyinde kurulmuş olan Antiokheia, batısındaki Aphrodisias ve 

güneyindeki Herakleia Salbake ve Tabai Ovası içindeki Apollonia 

Salbake ile medeniyetler beşiği bir tarihi mirastır.

17

Salbakos Adı Nereden Geliyor?

Temiz bir dünyada yaşamak, çocuklarımıza daha temiz bir 
dünya bırakmak için gerek çalışma hayatımızda, gerekse 
özel hayatımızda sürdürülebilir çevre konusuna dikkat 
etmemiz gerekiyor. Bunun için de çevremizi ve çevremize 
verdiğimiz zararı bilmek korumanın ilk adımını oluşturuyor.  

Tekstil sektörü genel olarak çevre yükü yüksek bir sanayi 
kolu. Tekstil sektörü içerisinde ise boyahane ve baskı 
işletmelerinin üretim yapıları nedeni ile çevre yükü çok daha 
ağır. Bu nedenle baskı bölümünde çalışanlarımıza Çevre 
Danışmanımız Hümeyra Şanlı tarafından Genel Çevre eğitimi 
verildi. Eğitimde çalışanlara çevre, çevre koruma, atıklar ve 
atık ayrıştırma, geri kazanım ve geri dönüşüm 
gibi konularda bilgi aktarıldı.

Baskı İşletmem�z Çalışanları 
Temel Çevre Eğ�t�m� Aldı

Deniz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından kurulan ve Akgün 

Elektrik ve Mühendislik tarafından anahtar teslim olarak 

projelendirmesi yapılan Salbakos Güneş Enerjisi Santrali 

(GES), 7 Mart 2017 tarihinde verilen geçici kabul belgesi ile 

dağıtım şebekesine enerji sağlamaya başladı.

Salbakos Enerji

Solaris takımı, güneş enerjisi ile çalışan araç yapma fikri 

etrafında toplanmış akademisyenler, girişimciler ve lisans 

seviyesinden doktora seviyesine kadar genişleyen yelpazedeki 

araştırmacılardan oluşmaktadır. 

Solaris Takımı Nedir?

Temiz bir dünyada yaşamak, çocuklarımıza daha temiz bir 
dünya bırakmak için gerek çalışma hayatımızda, gerekse 
özel hayatımızda sürdürülebilir çevre konusuna dikkat 
etmemiz gerekiyor. Bunun için de çevremizi ve çevremize 
verdiğimiz zararı bilmek korumanın ilk adımını oluşturuyor.  

Hedef Sıfır Atık

Sıfır Atık Ned�r?

GELECEK 
NESİLLERE TEMİZ VE 

YAŞANABİLİR BİR DÜNYA 
BIRAKMAK

İsrafı
Önlemek

Atıkları Geri
Kazanarak 
Ekonomiye 
Katma Değer

Sağlamak

Doğal
Kaynakları

Verimli
Kullanmak

Atıkları
Kaynağında
Ayrıştırmak

Atık
Miktarını
Azaltmak



ISO 45001 Standardına göre revize edilen İş Güvenliği Politikamız ve ISO 27001 standardına 
göre oluşturulmuş Bilgi Güvenliği Politikamız eklenen Politikalarımız revize edildi"

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız Değişiyor

ISG18

2006 yılından beri OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip Boyahane işletmemiz revizyon çalışmalarına 

başlayarak 2020 yılında geçiş sürecini tamamlamayı planlıyor.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği 

Standardı Geçiş Süreci Başladı

Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı, 2018 yılında ISO normlarına uygun olarak ISO 45001 

İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı olarak yayınlandı.  Bu revizyon ile İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı 

ISO’nun diğer Yönetim Sistemi Standartları ile uyumlu hale geldi. 

Revizyon ana hatları ile Ohsas içerisinden temel ilkeleri içermesine rağmen aşağıdaki önemli 
kavramsal farkları da içeriyor.

Standart ISO Yönetim Sistemi Standartları ile Annex SL denilen üst yapıya göre yayınlandı.

Kuruluşun bağlamı ( iç ve dış hususlar ) maddesi geldi.

İş güvenliği ile ilgili kurumsal risk ve fırsatların yönetilmesi maddesi geldi.

Çalışanların ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması ile ilgili maddeler geldi.

Üst yönetimin sorumluluğu ile ilgili vurgular güçlendi.

Danışma ve çalışan katılımı konusunda düzenlemeler ve güçlü ifadeler yer aldı.

Değişikliklerin yönetimi ile ilgili madde geldi.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip kuruluşların üç yıllık geçiş süreci 
içerisinde uyum çalışmalarını tamamlayarak ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne 
geçiş yapması gerekiyor. 
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Yaz döneminde sıcak havalar nedeni ile 

bozulan termal konfor koşullarında 

çalışmalarda dikkat edilecekler 

konusunda Boyahane çalışanlarına 

Termal Konfor Eğitimi verdik. 

İşyeri Hekimi Mehmet Ali Urgancı ve İş 

Güvenliği Uzmanı ve Kalite Yönetim 

Müdürü Selçuk Aksarı tarafından verilen 

eğitimde sıcak hava ve etkilerinden 

korunmak için dikkat edilmesi gerekenler 

çalışanlara aktarıldı.
•İş Sağlığı Ve Güvenliği Temel Prensipler 

•Yasal Hak Ve Yükümlülükler

•Tehlikeler ve Risk Eğitimi

•Uyarı Levhaları

•ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği

Yaz döneminde sıcak havalar nedeni ile 

bozulan termal konfor koşullarında 

çalışmalarda dikkat edilecekler 

konusunda Boyahane çalışanlarına 

Termal Konfor Eğitimi verdik. 

İşyeri Hekimi Mehmet Ali Urgancı ve İş 

Güvenliği Uzmanı ve Kalite Yönetim 

Müdürü Selçuk Aksarı tarafından verilen 

eğitimde sıcak hava ve etkilerinden 

korunmak için dikkat edilmesi gerekenler 

çalışanlara aktarıldı.   

İş Güvenliği Eğitimlerimiz

Gözlerin, kulakların, ellerin, vücudun, kanın ve bedenin seni sen 
yapan en temel yaşamsal varlıkların...

Ve bunlardan başka yok. Kaybedersen yerine koyacak bir yedeğin yok.  O yüzden, 

kendini koru! Çalışma sırasında kişisel koruyucu donanımlarını doğru ve eksiksiz 

kullan. Kişisel koruyucu donanımlarındaki sorunları en kısa sürede amirlerine, 

Çalışan Temsilcilerine ve İş Güvenliği Uzmanlarına bildir.

Unutma, senden başka yok. Kendin ve sevdiklerin için kendini koru!

SENDEN 
BAŞKA YOK!

İş Güvenliği Eğitimlerimiz 

Devam Ediyor

Boyahane İşletmesi Çalışanlarımıza 

Termal Konfor Eğitimi Verildi

Baskı İşletmesi Çalışanlarımız Temel 

Sağlık Eğitimi Verildi

Boyahane İşletmesi Çalışanlarımıza İş 

Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgileri 

Eğitimi Verildi. Boyahane işletmemizde 

çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Temel 

Bilgiler Eğitimi verildi. 

İş Güvenliği Uzmanı ve Kalite Yönetim 

Müdürü Selçuk Aksarı tarafından verilen 

eğitimde aşağıdaki konularda çalışanlara 

temel bilgiler aktarıldı. 



Wikipedia'nın kurucu ortağından 
“Facebook'a rakip” platform: WT: Social

Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı, 2018 yılında ISO 

normlarına uygun olarak ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği 

Standardı olarak yayınlandı.  Bu revizyon ile İş Sağlığı ve 

Güvenliği Standardı ISO’nun diğer Yönetim Sistemi Standartları 
ile uyumlu hale geldi. 

TEKNOLOJİ20

Wales, platformun şimdiden 160 binden fazla kullanıcısı olduğunu 
söyledi. Facebook'a rakip görülen yeni platform 'kullanıcı verilerini 
satmayacağını ve reklamlar yerine kullanıcıların bağışlarıyla 
ayakta kalmaya çalışacağını' söyledi.

Platforma üye olmak isteyenler önce bekleme listesine alınacak 
ve kendilerinden başka kullanıcıları davet etmeleri istenecek. 
Veyahut, kullanıcı olmak isteyenler ücretli üyelik seçeneğini tercih 
edebilecek.

WT:Social, 'haber odaklı' bir platform olduğunu ve üyelerin 
'yanıltıcı' başlıkları değiştirebileceklerini ifade etti.

Kullanıcılar kendi ağlarındaki üyelerin paylaştığı makaleleri 
görebilecek. Önce en üstte en yeni makale, daha sonra ilgi 
alanlarına göre ayarlanan algoritma ile altlara doğru diğer 
makaleler görülecek.

Üyelik İngiltere'de aylık 10 sterlin, yıllık 80 sterlin. Avrupa'da aylık 
12 euro, yıllık 90 euro, ABD'de ise aylık 13 dolar, yıllık 100 dolar.

Wikipedia'ya Türkiye'de hala erişim engeli var.
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WT:Social'ın tanıtım mesajında şu ifadeler var: "Kendi seçimlerinizi 

yapabilmenizi, kendi istediğiniz içerikleri tercih edebilmenizi, 

yanıltıcı başlıkları doğrudan değiştirebilmenizi veya 

paylaşımlardaki sorunları bildirmenizi sağlayacağız." Jimmy 

Wales, Financial Times gazetesine verdiği mülakatta, büyük 

sosyal ağların tercih ettiği 'reklamla yürütülen iş modellerinin' 

sorunlu olduğunu söyledi. Wales bu modelle 'en çok kazananın, 

en düşük kaliteli içerik sunanlar' olduğunu belirtti.

Wales, 2017 yılında da sahte haberlerle mücadele için bağışlarla 

yürütülen Wikitribune adlı haber platformunu kurmuştu. Ama 

platform Ekim 2018'de, profesyonel gazetecilerden oluşan ekibini 

dağıtmak durumunda kaldı.

WT:Social, Wikipedia'dan ayrı bir oluşum. Sosyal medya 

danışmanı Zoe Cairns, platformun dev rakiplerine karşı ayakta 

durabilmesi için kısa sürede rakamlarını artırması gerektiğini 

söylüyor. Cairns, "Çok fazla para akıtılmalı. İnsanlar sosyal 

medyanın ücretsiz olmasına çok alışkın. Şirketler bunun için para 

ödeyebilir ama insanlar haberlere parmaklarının ucuyla ücretsiz 

erişmeye alışık" dedi.

Üyelik İngiltere'de aylık 10 sterlin, yıllık 80 sterlin. 
Avrupa'da aylık 12 euro, yıllık 90 euro, ABD'de ise 
aylık 13 dolar, yıllık 100 dolar.



Bölüm/Görev

Doğum Yeri/Tarihi 

Medeni Hali

Eğitim

Yabancı Dil 

İş Tecrübesi 

:  PAZARLAMA /

   MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ

:  ALMANYA / 20.11.1968

:  EVLİ

:  LİSE

:  ALMANCA

:  25 YIL

EN SEVDİĞİ
Renk: Siyah

Müzik Türü: Müzik türlerinin hepsini severim. Müziğin hayatımda önemli 

bir yeri var. Müzik dendiğinde, “Müziğin olduğu yerde, kötülük barınmaz – 

Cervantes” sözü gelir aklıma hep. Müzik dinlediğimde ruhum arınır, huzur 

bulurum. 

Yemek: Kuru Fasulye… Gurbetçilerin özlemle yediği geleneksel 

yemeğimizdir. Tadı hep damağımda kalır. 

İçecek: Güzel Denizli’mizin ürettiği Zafer Gazoz

Hobileri: Sokak kedilerini beslemeyi çok seviyorum. 

Onların sevgisi çok başka. Bir kap yemek için akşama kadar yolumu 

gözlüyorlar. Ne kadar uzağa da gitseler, eve dönüş saatimde hep oradalar. 

Hayvan sevgisi gerçekten katıksız sevgilerden biri. 

FOBİLERİ
Yükseklik korkusu. Asansör vs. gibi kapalı alanlarda kalma korkusu.

EN SON
Okuduğu Kitap: Hercai – Meftun

İzlediği film: 7. Koğuştaki Mucize

EN ÇOK GÖRMEK İSTEDİĞİ YER
Doğanın ve büyüsünün hep aynı kaldığı Karadeniz.

DENİZLİ’DE EN SIK GİTTİĞİ YER
Petshop, Sinema

TUTTUĞU TAKIM
Galatasaray

TEKSTİL OLMASA YAPMAK İSTEYECEĞİ MESLEK
Müzik Öğretmeni

NEDEN TEKSTİL?
İş olanakları oldukça geniş bir bölüm olduğundan hep ilgi alanıma 

girmiştir. Almanya’da doğduğum için iyi derecede Almanca konuşabiliyor 

ve yazabiliyordum.  Ülkeme Türk-Alman pazarında katkı sağlayabileceğimi 

düşündüğüm için tekstili seçtim. İyi ki de seçmişim. Deniz Tekstil’de 

çalıştığım uzun yıllar boyunca hem muhteşem deneyimler kazandım hem 

de ikinci ailem diyebileceğim insanları hayatıma kattım. Bu açıdan tekstil 

hayatının yeri bende ayrı. 

NEDEN DENİZLİ?
Annem ve babam aslen Aydınlı. Annemle babam boşandıktan sonra 

babam ikinci evliliğini Denizlili bir hanımefendiyle gerçekleştirdi. 

Almanya’dan kesin dönüş yaptığımızda 17 yaşındaydım. Babamın ikinci 

evliliğinden dolayı Denizli’ye yerleşmek zorunda kaldık. Almanya’dan 

Denizli’ye ilk geldiğimde çok hayal kırıklığına uğramıştım. O zamanlar 

Denizli bu kadar büyük ve modern bir şehir değildi. Şimdi ise resmen çağ 

atladık. Denizli’nin bu kadar gelişmesindeki en büyük etkenin tekstil 

sektörü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da bu sektörün içinde 

olduğum için çok mutluyum. 

NEDEN DENİZ TEKSTİL?
Deniz Tekstil’e kardeş Firma Hürsan’dan sonra başladım. 1996 yılında 

Boyahane Bölümü’ne Brückner Ramöz alınmıştı. Almanya’dan montajı için 

montaj operatörleri gelmişti. O sırada ben de onlara çeviri yaparak 

firmadakilerle aralarında köprü oldum. Zaman içerisinde, Genel Müdürüm 

Mehmet ERTÜRK Bey ile tanıştım. O da bana Deniz Tekstil’de kalmamı ve 

burada kendimi çok geliştireceğimi, iyi bir yerlere gelebileceğimi söyledi. 

İyi ki o zamanlar Genel Müdürümü dinlemişim, çok şey öğrendim onun 

sayesinde. Bugün buraya gelmemde büyük emeği vardır. Çok iyi bir eğitici 

ve öğretmendir. Bizler iş sevgisini ondan öğrendik.  Patronumuz Derya 

Baltalı Bey ise eşi benzeri bulunmaz bir patrondur. Bizlere hep güvenmiştir. 

Bu sebeple hep iyi ki Deniz Tekstil Ailesine girmişim derim. Patronlarıma 

beni daima destekledikleri için sonsuz teşekkür ederim.

1994 yılında Hürsan’da başladığı iş hayatına 
1996 yılından beri Deniz Tekstilde devam eden 
Aşkım Gökdemir, evli ve Fatma Ecem, Emine 
İrem ve Hacer Senem adında üç kız çocuk 
annesi. Derginin basıma hazırlandığı tarihlerde 
Kerem adında bir erkek torunu olan Aşkım 
Gökdemir, isim anneliğini yaptığı Alya isminde 
bir kız torunun daha doğumunu bekliyordu.

İÇİMİZDEN BİRİ22

Biliyor musunuz?
“Aşkım Gökdemir Bir Yüzme Şampiyonu”
Almanya’da okurken okulunda yüzme takımında kazandığı 
Gümüş ve Bronz madalyaları var.

TEVHİDE AŞKIM 
GÖKDEMİR
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2004 de kendi markamız olan “Seasoul” için başlatılan tasarım çalışmaları 2006 yılında 
markamıza ait ilk koleksiyon oluşturularak piyasaya sunulmuştur. Kendi markamızın yanında 
diğer uluslararası markalara da hizmet veren firmamız kaçınılmaz olarak tasarım ekibi 
oluşturmaya başlamıştır. 

Tasarım Merkezimiz 2017 yılında 3 Tasarımcı, 2 Modelist, 5 

Tasarımcı Asistanı, 2 Mühendis ve 2 Destek personeli ile 

geçirdiği denetim sonucunda Sanayi Bakanlığının onayıyla 

Tasarım Merkezi ünvanını almıştır. Bugün 5 tasarımcı,3 

modelist, 4 tasarımcı asistanı,2 mühendis ve 2 Destek 

personeli olmak üzere 16 kişilik geniş bir ekip ile Tasarım 

Merkezimiz çalışmalarına devam etmektedir.

Tasarım ekibimiz tarafından hazırlanan projeler sonrasında 

ortaya çıkan tasarımlar, marka-koleksiyon buluşmalarında 

müşterilerimiz tarafından seçimleri yapılır. Burada seçilen 

tasarımların sipariş geri dönüşleri takip edilerek 

tasarımlarımızın başarı oranları takip edilir. Siparişe dayalı 

üretim sürecinden Tasarım Merkezli üretim sürecine dönüş 

günümüzde de devam etmektedir.

Bölümlerimizi Tanıyalım

Tasarım Merkezi

Çalışanlarımıza çocukları ile beraber huzurlu ve sağlıklı bir ömür dileriz.

Emrah Asiltürk

Ramazan Güllü

Ercan Akyol

Nursen Çul

Ersin Kocasu

Emel Gencer Savar

Mutlu Arpacı Fatma

Selver 

Hüseyin

Ahmet Selçuk

Eylül Nisa

Nisa

Savar Çınar 

Fatma Ayla

:   18.07.2019 

:   10.07.2019 

:   18.08.2019 

:   19.09.2019 

:   02.10.2019 

:   08.08.2019 

:   27.08.2019 

(Deniz Tekstil 

Boyahane İşletmesi) 

Çocuğu Olan
Çalışanlarımız



BAŞARI HİKAYELERİ24

Türkiye’nin 2019 Emmy Ödüllü sanatçısı olan Haluk Bilginer’i yakından 
tanıyacağız bu sayımızda.

Emmy alan Haluk Bilginer’in baş rolünde olduğu mini dizi 
Şahsiyet Türk televizyon tarihinin internet ortamındaki 
dönüşümünde önemli bir yere sahip oldu. 

Tam adı Nihat Haluk Bilginer olan sanatçı, 5 Haziran 1954’te 
İzmir’de dünyaya geldi. Üç çocuklu bir ailenin ortanca 
çocuğu olan Bilginer, lise sonda iken okulun tiyatro koluna 
girerek hayatına en önemli yönlerden birini vermiş oldu. 
Bilginer, Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı liselerarası tiyatro 
yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp 
Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu 
olarak çalıştı. Lisenin ardından Bilginer Ankara Devlet 
Konservatuarına girerek burada eğitimine devam etti. Mezun 
olduktan sonra Londra Müzik ve Drama Sanatları 
Akademisi`nde (LAMDA) ileri tiyatro öğrenimi gördü. 

1980 ile 1991 arasından İngiltere'de çeşitli tiyatrolarda rol 

aldığı oyun ve müzikallerden başlıcaları: My Fair Lady, 
Kafkas Tebeşir Dairesi, Macbeth, Pal Joey, Belami (West 
End`de Ken Hill`in) Phantom of the Opera oldu. Bilginer, 
1996'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından 
“İstanbul Kanatlarımın Altında”, “Usta Beni Öldürsene”, ve 
“Masumiyet” gibi ödüllü filmlerde rol aldı. 1993'te 
Türkiye'nin ilk reality showu olan Sıcağı Sıcağına'yı sundu. 
Emmy alan Haluk Bilginer’in baş rolünde olduğu mini dizi 
Şahsiyet Türk televizyon tarihinin internet ortamındaki 
dönüşümünde önemli bir yere sahip oldu. Internet üzerinden 
yayın yapan Puhu TV tarafından çekilen dizinin yönetmen 
koltuğunda Onur Saylak yer alırken senaryo ünlü Türk yazar 
Hakan Günday’a ait. Dizinin çekiminde ve sahnelerde Onur 
Saylak’ın imzası hissedilirken, Hakan Günday kitaplarından 
tanınan tarzını senaryonun pek çok yerine yansıtarak, 
ekranda  görünmeden en önemli imzalarından birini atmış. 

HALUK BİLGİNER



Hakan Günday’ın karakterlerini ve öykücülüğünü yansıtan 
monologlar ile çokça sahnesi olan Agah Bey hikayenin ana 
karakteri ve aslında anlatıcısı durumunda.

Agah, adli katip memurluğundan emekli olan bir adamdır. Beyoğlu'nda 

münzevi bir yaşam süren Agah'ın hayatı, kendisine Alzheimer teşhisi 

konulmasıyla altüst olur. 

Tüm anılarını zamanla unutacak olmasının acısı karşısında büyük bir yıkıma 

uğrayan Agah, bir süre sonra bu durumun bir fırsat olduğunu fark eder. Agah, 

yıllardır ertelediği bir cinayeti işleminin tam zamanı olduğunu düşünür. Çünkü 

hastalığından dolayı işleyeceği suçu unutacak ve bundan dolayı vicdan azabı 

çekmeyecektir.

Agah'ın aldığı bu karar sadece onun değil cinayet büro amiri olan Nevra'nın da 

hayatını etkileyecektir. 

Emmy Ödülleri Nedir?
İlk defa 1949 yılında verilen Emmy Ödülleri “Televizyon Mükemmellik Ödülleri” 

olarak geçiyor. Televizyon ve sinema sektöründeki Oscar ile birlikte en büyük 

ödüllerden biri kabul ediliyor. Amerikan televizyon endüstrisinde iyi yapımları 

ödüllendirmek için verilemeye başlayan ödül günümüzde Oscar ödüllerinden 

sonra bu alandaki en yaygın ve kabul gören ödüllerden. Güncel halinde 9 farklı 

kategoride verilen ödül töreni tüm dünyada ilgi ile takip ediliyor. Türkiye ise 

Uluslararası Emmy ödülleri kapsamında ödül süreçlerine katılıyor. Kara Sevda 

adlı dizi 2017 yılında Emmy Ödülü alan ilk Türk dizisi olurken, Haluk Bilginer 

“En İyi Erkek Oyuncu” sıfatıyla bu ödülü kazanan ilk Türk oyuncu oldu. Daha 

önce 2018 ve 2019’da En İyi Haber Yapımcısı dalında Amerika Birleşik 

Devletlerinde yaşayan ve gazetecilik yapan Selin Özdemir de iki defa bu ödülü 

kazanmıştı. İlk Emmy kazanan yapım 25 Ocak 1949’da bu ödüle layık görülen 

“Hollywood Athletic Club” yapımıydı. Shirley Dinsdale ise ililk Emmy Ödülü'ne 

sahip olan ilk kişi oldu. Dinsdale televizyonda kuklası ile yaptığı yayın ve 

duyurular nedeni ile bu ödülü kazanmıştı.

Onur Saylak / Yönetmen
12 Eylül 1977 yılında Ankara’da doğan Saylak son yılların 
popüler dizlerinde oyuncu olarak yer aldı. 2015 yılındaki 
Orman kısa filmi ile ilk yönetmenlik denemesini yapan 
Saylak, 2017 yılında Daha adlı filmle ilk ciddi sınavını 
verdi. Daha filminin senaryosunda çalıştığı Hakan Günday 
ile Şahsiyet dizisi için de çalışan Saylak filmlerde rol 
almaya da devam ediyor. 

Kuzgun, Çarpışma, Çukur, Asi ve Vatanım Sensin gibi 
dizilerde rol alan Saylak ODTÜ Fizik Bölümü mezunu.

Hakan Günday / Senarist – Yazar 
29 Mayıs 1976 Rodos doğumlu yazar Türk edebiyatında 
kendine özgü tarzı ile yer etmiştir. Türk yeraltı edebiyatının 
en önemli eserlerinden sayılan Kinyas ve Kayra ilk 
romanıdır. Yazarın 2013 yılında yayımlanan Daha adlı 
romanı Fransada düzenlenen Prix Medicis( Yabancı 
roman ) ödülünü kazanmıştır. Yazar aynı zamanda 2014 
tarihinde Paris’te düzenlenen törende Türk-Fransız 
Edebiyat Ödülü’nün sahibi olmuştur. Günday son yıllarda 
senaryo yazarlığına da önem vermiş, Daha, Şahsiyet ve 
Müslüm filmlerinin senaryolarını yazmıştır. “Sorarlarsa 
‘ne yaptın bu dünyada?’ diye rahatça verebilirim yanıtını. 
Yalnız kaldım, kalabildim!'

12 bölümden oluşan diziyi 
Puhu TV üzerinden 
izleyebilirsiniz. Yayınlara 
ulaşmak için firmanın web 
sitesi veya akıllı telefon / 
televizyon uygulamalarını 
kullanabilirsiniz.

https://puhutv.com/

Emmy heykelciği, elinde bir atom 
tutan  kanatlı kadın heykelcikleri 
Emmy Ödülleri'nin ortaya çıkışının 
ardından televizyon akademilerinin 
televizyon bilim ve sanatını 
desteklemek ve yüceltmek 
hedefini simgelemeye başladı. 
Heykelcikteki kanatlar sanatın 
ilham perisini, atom ise bilimin 
elektronunu temsil etmektedir

Dizi filmde Bilginer’e 
Hümeyra, Müjde Ar, 
Cansu Dere, Şebnem 
Bozoklu, Necip 
Memili gibi isimler 
eşlik ediyor.

PEKİ
BEN

NE
OLACAĞIM

?

?

ŞAHSİYETİM
NE

OLACAK
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Ayşe Kulin’den 

Osmanlı’nın son 

dönemine çok çarpıcı 

bir bakış...

HER YERDE 

KAN VAR!

Sultan Abdülaziz’in sır dolu ölümüyle 

sonuçlanan bir dönemi, saraydaki 

birçok önemli kahramanın gözünden 

okuyoruz bu romanda. Kulin’in bütün 

karakterlere kimi zaman müthiş insani 

hassasiyetle, kimi zaman da edebiyatın 

bütün sınırlarıyla yaklaştığını 

görüyoruz.

Her Yerde Kan Var yakın tarihin aslında 

bugüne ne denli benzediğinin, tarihin 

sadece tekerrürden değil, tefekkürden 

de ibaret olduğunun romanı. Dönüp o 

dönemi bütün canlılığı ve dürüstlüğüyle 

okumaya dair hakiki bir çağrı, bir vaat!

“Aksaray’dan kar geliyor
Ben sandım ki yar geliyor
Çıktım baktım pencereye
Çerkez Hasan can veriyor” 
türküsünün hep bizimle olduğu, nefes 
nefese okuyacağımız bir bakış romanı;
“Her Yerde Kan Var!”
Ayşe Kulin’in incelikli kaleminden...

Sayfa Sayısı : 304

İlk Baskı Yılı : 2019
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MUZiK

MÜSLÜM GÜRSES 
TÜRK ARABESK MÜZİĞİNİN EN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİ. 

2013 yılında vefat eden Gürses’in hayatını anlatan Müslüm Filminin 

müzikleri bir albümde toplandı. 

DERİN SULAR

Şiddetli bir deprem sonrası hasar gören yeraltı laboratuvarında 

çalışan bir grup su altı araştırmacısı, aylar boyunca su yüzeyinin 

kilometrelerce altında yaşar. Bu sürede denizin altında korkmaları 

gereken bambaşka bir şey ortaya çıkar.

Yönetmen: William Eubank

Oyuncular: John Gallagher Jr., T.J. Miller, Kristen Stewart

Tür: Aksiyon, Dram, Gerilim, Korku

Vizyon Tarihi: 10 Ocak 2020

Süre: 95 Dakika
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İtirazım Var

Mutlu Ol Yeter

Sevda Yüklü Kervanlar

Yeşil Ördek Gibi

Yıllar Utansın

Sevenler Anlar

Taşa Verdim Yanımı

Haydar Haydar

Nilüfer

İsyankar

Bunca Gamı Bunca Derdi

Yıllar Utansın

İsyankar (Düet : Rubato)

Hancı (Düet : Cafer Nazlıbaş)

Bu Şerhirde Yaşanmaz

Taşa Verdim Yanımı

Kimde Kabahat

Aman Aman

Topraktan Bedene

Bunca Gamı Bunca Derdi

Sevda Yüklü Kervanlar

İtirazım Var

Mutlu Ol Yeter

F
i
L
M



GEZİ28

Soğuk havaların hükmünü sürdüğü şu günlerde sizlere sıcacık bir Temmuz tatili programı sunuyoruz. 
Şimdiden hayalini kurmaya başlayalım o zaman... Gereksiz hiçbir şeyi içine tıkmadığımız bavulumuzu 
hazırlayıp, tüm yüklerimizden kurtulup yola çıktığımızda hala Denizli’deyiz! Elimizde simit, masamızda çay 
ve rotamız hazır.
Isparta’ya ulaşmak için çıktığımız yolda öncelikle mavi rüya Salda’ya uğrayıp huzuru içimize çektikten 
sonra, Burdur’dan geçerken flamingoları da selamlamayı ihmal etmiyoruz. En nihayetinde, “lavanta vaktinde 
gör buraları” dedikleri mor bir hikayeyi anlatan şiirsel bir köye, Kuyucak’a fantastik bir gezi yapıyoruz. 
Temmuz’u lavantaların lisanıyla dinliyor, mis kokular eşliğinde Isparta’da gezimizi noktalıyoruz.

Salda Gölü’ne en yakın oteller Burdur merkez ve Isparta merkezde 
konumlanmış durumdadır. Otelde kalıp sabahın ilk ışıklarında göl civarına gelip 
kamp sandalyenizi açabilirsiniz. Ayrıca civarda bulunan kafelerde de dinlenme 
imkanınız var. Güneşin doğuşunu ve batışını burada izlemek mükemmel bir 
deneyim olacak! İşte Salda Gölü konaklama tavsiyelerimiz:

1) Hotel Lago di Salda / Adres: Kayadibi Mahallesi 1. Küme Evleri Mevkii No: 27/1 Yeşilova, Burdur / 

İletişim: 0 (248) 618 04 80  / 2) Görenser Hotel / Adres: Merkez Mahallesi, Hürriyet Caddesi No: 3, 

Yeşilova, Burdur / İletişim: 0 (248) 618 06 33  / 3) Yeşilova Belediyesi Halk Plajı / Salda Gölü bungalov 

evlerde kalma deneyimini yaşatan Yeşilova Halk Plajı, göl civarındaki sevilen bir kamp alanı olmakta. Çadır, 

karavan ve bungalov evlerde konaklama imkanı veren bu kamp adresine gelen tüm seyyahlar memnun 

olduğunu belirtiyor. Adres: Salda Gölü Kenarı, Yeşilova Denizli Yolu 5. KM Yeşilova Belediye Halk Plajı, 

15500 Yeşilova, Burdur / İletişim: 0 (535) 691 05 95

Burdur ve Isparta’nın kesişiminde Göller Yöresi Bölgesinde yer alan ve görülmeye en değer yerlerden biri olan Salda, 

Burdur’a bağlıdır. Türkiye’nin doğa zenginlikleri arasındadır.  Muhakkak gitmelisiniz, hele ki maviye hasretseniz Salda’yı 

ziyaret etmeden geçmeyin!

Salda Gölü

Yakın bir geçmişe kadar Burdur ve çevresindeki göller, flamingolar cenneti iken; başta 
küresel ısınma olmak üzere, bilinçsiz ve vahşi tarımsal sulama, kaçak sondajlar, 
kaynaklarını besleyen dağlardaki maden ocakları ve kaynak derelerine su akışını 
engelleyen gölet projeleri nedeniyle hızla su kayıplarıyla acı bir kuraklığa terk ediliyor.... 
Coğrafi zenginliğimizin bir parçası olan göller yöresininşefkatli ellere ihtiyacı var! 
Türkiye’de Burdur Gölü, Salda, Akgöl, Acıgöl ve Yarışlı gölleri, flamingo kuşlarının en 
önemli yaşam alanlarındandır.

NE YENİR?

SALDA GÖLÜ KONAKLAMA VE  KAMP REHBERİ

Sultanpınarı Restoran
Salda Gölü manzarası eşliğinde unutulmaz dakikalar 
yaşamak ve afiyetle yemek yemek için Sultanpınarı 
Restoran’ı tercih edebilirsiniz. Buraya geldiğinizde gölün 
verdiği huzur ile stresten arınıp iştahla yemek yiyeceğinize 
inanıyoruz. Erken saatlerde geldiyseniz, serpme kahvaltı 
keyfini yaşamanızı öneririz.

MAVİDEN MORA

Muhteşem Bir Rota: Denizli - Salda Gölü (Burdur) - Kuyucak Köyü (Isparta)
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Bizi, lavantanın büyülü kokusuyla kucaklayan Kuyucak 
Köyü; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı, Batı Akdeniz Kalkıma Ajansı ve 
Anadolu Efes’in “Gelecek Turizmde” adlı kalkınma 
programı, gibi faaliyetlerle desteklendiği yükselişe 
geçmiş bir turizm bölgesine dönüşmüştür. Kuyucak 
Köyü’ne ekilen lavantalar 3000 hektara ulaşmış 
durumda ve lavanta sezonu boyunca tur otobüsleri hiç 
dinlenmiyor. Yerel halk ilgiden çok memnun. Özellikle 
de köyün kadınlarına yepyeni bir yaşam ve ticaret 
alanı oluşturulmuş.

Gözleme çay birçok yerde var. Yemek de bulabileceğiniz ise 2 
yerden bahsetmek mümkün:
1. Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 
Kooperatifi – Yol kenarında olmadığı için köyden geçerken 
görünmeyen, çay – kahve içebileceğiniz, teyzelerin elleriyle 
yaptığı yemekleri tadabileceğini kooperatif bizim favorimiz. 
İsmini hatırlmadığım ama her gün çıkan çorbası, haşhaşlı 
kaymaklı sarması, lavantalı muhallebisi en çok sevilenler.
2. Lavanta Kokulu Cafe – Burada daha çok ızgara çeşitleri, ve 
saç kavurma gibi et ağırlıklı bir menü hakim. Haftasonu turlar 
çok uğradığı için akşama yemek kalmayabiliyor.

Kuyucak Köyü’nde Yeme-İçme

Kuyucak’ta Konaklama
Kuyucak köylüleri evlerini ev pansiyonlara çevirerek otelciliğe 
başlamış. Diğerlerini bilmiyoruz ama Aliya Garden, deneyimlendiği 
üzere içten ve misafirperver. Instagram hesaplarından 
ulaşabilirsiniz... 
Diğer evlerin fiyatları ve bilgi için tel: 0542 698 34 46. 
Bir de konaklama için Lavanta Villa – Lavanta Kokulu Otel adında çok 
güzel bir butik otel açılmış. Samimi bir aile işletmesi. Köy içinde 
nezih ve temiz bir otel arayan için tavsiyemizdir.

29

Lavanta Kokulu Köy:
Kuyucak, Isparta
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Malzemeler:

10 adet Tavuk Izgara But

250gr Krema

250gr Hardal Sos

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

200gr Tereyağ

200gr Kaşar Peyniri

Hazırlık:
Tavuklar, bir miktar zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve kimyon ile 
soslanarak, bir gece marine olması için buzdolabında dinlenmeye bırakılır.

Sosun yapılışı:
Bir tavada tereyağı kızdırılır. Hemen ardından üzerine hardal, krema, kaşar ve 
baharatlar eklenir. Bir süre karıştırıldıktan sonra sos hazır olur.

Servis:
Önceki geceden marine edilmiş tavuklar ızgara veya uygun bir tavada pişirildikten 
sonra tabağa alınır,ve üzerine sıcak sos gezdirilerek servis edilir.

Boyahane işletmemizde temalı yemek günleri ile farklı lezzetleri tadmaya devam ediyoruz.

Yemekhane Tema Günleri 

Cafe de Paris Soslu Tavuk
(10 Kişilik)

Antep Günü Fransız Günü

Boyahane işletmemizde periyodik olarak yapılan tema gününde geleneksel hale gelen Yılbaşı Menüsü vardı. 
Çalışanlarımız özel olarak düzenlenmiş dekor ile farklı lezzetleri tatma imkânına sahip oldu.

Yılbaşı Temamızla Yeni Yıl Heyecanını Yaşadık...
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13. Farklı renkte sebzeler yemeye çalışın. Birçok 
sebzenin rengi içindeki besleyici özellikleri yansıtır.

14. Sebzeleri pişirdiğiniz suyu atmayın; o besleyici suyu 
çorbada, yemeklerde kullanın.

15. İyi beslenmiş hayvanların etini yiyin. Serbest dolaşan, 
doğada bulduklarını yiyen hayvanların etini tercih 
edin.

16. Bir dondurucu edinin. Mevsiminde bol bulunan 
yiyeceklerden alıp buzluğa kaldırarak hem ekonomik 
davranmış hem de besleyici özelliklerini 
kaybetmemiş olursunuz.

17. Sofranızda olabildiğince farklı yiyeceklere yer açın. 
Bu şekilde eksik beslenmemiş olursunuz.

18. Sağlıklı toprakta, iyi yetiştirilmiş, nasıl üretildiğine 
güvendiğiniz sebze-meyveyi tercih edin.

19. Doğanın verdiği, yabani yiyecekleri yiyin. Normalde 
kendiliğinden büyüyen yabani otları mesela. Bu 
yiyecekler doğal olarak, ilaçsız korunurlar. 

20.Ufak balığa şans verin. Besin zincirinin tepesindeki 
büyük balıkları değil, hem lezzetli hem sağlıklı, 
sardalya, istavrit, hamsi gibi küçük balıkları tercih 
edin.

Geçen sayıda başladığımız yazı dizimize devam 
ediyoruz...

1. Televizyonda reklamlarını gördüğünüz ürünleri 
tüketmeyin.

2. Markette en sağdaki reyonlara gidin, orta reyonlardan 
uzak durun. Çoğu markette taze sebze ve meyveler 
kenarlarda oluyor; çoğu işlenmiş paketli ürün de orta 
reyonda.

3. Sadece zamanla bozulan yiyecekleri yiyin. Gerçek 
yiyecek bozulur. Gerçek olmayan işlenmiş gıda ise 
kolay kolay bozulmaz.

4. İçindeki malzemeleri çiğ halinde ya da doğada 
yetişirken hayal edebildiğiniz yiyecekleri yiyin.

5. Süpermarketten olabildiğince uzak durun.  Gerçek 
yiyeceğin olduğu üretici paz  arlarına gidin. 

6. Atıştırmalıklarınızı da pazardan alın. Kuru meyveler, 
yemişler atıştırın.

7. İnsanlar tarafından pişirilmiş yemekler yiyin.

8. Fabrikalarda üretilen endüstriyel yiyecekleri yemeyin.

9. Her dilde aynı kelimelerle ifade edilen yemekleri 
yemeyin (popüler fast food markaları)

10. Çoğunlukla bitki yiyin. Özellikle yapraklarını.

11. Gereğinden fazla et tüketiyoruz. Eti lezzet katmak için 
ya da özel günlere saklayın.

12. Bir Çin atasözünün dediği gibi, tek bacak üzerinde 
duran (mantar, sebze gibi) yiyecekler iki ayak 
üzerinde duranlardan (kaz, tavuk) daha iyi; iki ayak 
üzerinde duranlar da dört ayak üzerinde duranlardan 
daha iyi.

Yemek Kuralları

Ne yemeli, nasıl yemeli, neye dikkat etmeli? Sürekli bu sorulara kafa yoruyor,  ne yememiz ve ne 
yemememiz gerektiği hakkında haberler okuyoruz, uzmanlar sürekli yeni araştırmalarla karşımıza çıkıyorlar. 
Biz de haliyle ne yiyeceğimizi şaşırıyoruz. Halbuki bu iş bu kadar karmaşık olmamalı. Yemek yazarı, 
araştırmacısı Michael Pollan da 2009 senesinde yayınladığı “Food Rules” (Yemek Kuralları) adlı kitabına 
günümüzde yemek yemenin karmaşıklaşmasını gereksiz bulur ve herkesin hemfikir olduğu iki gerçekten 
bahseder.

Hazırlayan : Sena Kuloğlu






