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Merhaba

Sağlıklı ve mutlu bir merhaba demek istiyorum sizlere.

Bu sayıyı elinizde tuttuğunuz bu günlerde tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen 

Covid – 19 grip pandemi’sini atlatmış olmayı, bu süreçte sizlerin ve 

sevdiklerinizin olumsuz bir süreç yaşamadıklarını umuyoruz.

Dünya üzerinde hemen her yüz yılda bir oluşan pandemi (büyük çaplı salgın) 

sürecini de yaşamış bir döneme denk gelmiş olduk. Dergimizin güncel 

sayfalarında bu duruma değineceğiz. Ancak yaşanan süreç bazı temel hijyen 

uygulamalarının, temizlik ve sağlık konusuna verilmesi gereken önemin ne 

kadar hayati olabildiğini hepimize detaylı olarak gösterdi. Kontrolden çıkan 

bir salgın hastalığın sağlıktan üretime, ulaşımdan eğitim-öğretime kadar çok 

geniş bir alandaki alışkanlıkları ve dinamikleri olumsuz etkileyebildiğini 

gördük.

Önümüzdeki güzel yaz aylarını umuyoruz ki bir sağlık sorunu olmadan 

atlatacağız, sağlıklı günlere hızla geri döneceğiz.

Yaşanan salgın nedeni ile ertelenen veya iptal edilen belirli etkinlikleri baharın 

son günlerinde kutlanacak Ramazan Bayramı ile gireceğimiz yaz döneminde 

gerçekleştirmeye çalışacağız.

Hepinize sağlıklı bir yaz sezonu diliyorum.

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
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İbrahim Çallı Cad. Organize San. 2. Bölge
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Bu Dergi Deniz Tekstil ‘in ücretsiz 
kültür faaliyetidir.
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Boyahane işletmemizin yemekhanesinden çıkan yemek atıklarının, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü park ve bahçelerinden çıkan 

bitkisel atıklar ile işlenmesi sonucu gübre üretecek olan geri kazanım tesisimiz faaliyete başladı.

Bioex firması tarafından, % 100 yerli üretim olarak imal edilen hızlı fermantasyon makinesi ile günde yaklaşık 200 kg. organik gübre 

üretilmesi bekleniyor.

Organik gübre, çöpe atılan ve işe yarayamayacak olan organik atıkların özel 
enzimlerle bir araya getirilerek fermente edilmesiyle elde edilir. Meyve atıkları, 
sebze atıkları, yumurta kabukları, çay atıkları ve kahve çekirdekleri, kuru 
yapraklar, kuruyemiş kabukları, saman, dal ve ağaç kabukları gibi atıkların 
organik gübre olarak doğaya kazandırılması sağlanmaktadır.

Üretim için işletmemizden ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden çıkacak bitkisel ve diğer organik atıklar kullanılacak. Bu sayede 

geçtiğimiz yıl yayınlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında yer alan ve düzenli depo sahalarına atık olarak giden evsel atıkların önemli bir 

kısmının da geri kazanımı sağlanmış olacak.

Bioex EX 1,5 -F Model olan reaktörümüz; günlük ortalama 1 ton organik atığı geri kazanıp, organik gübreye dönüştürmektedir. Üzerinde 

bulunan PLC pano sayesinde sistem otomatik olarak çalışır, işçilik ihtiyacı minimumdur. Sistemden herhangi bir atık çıkışı yoktur. Sadece su 

buharı oluşmaktadır. 1 gün sonra fermantasyonun tamamlanması ile elde edilen organik gübre, doğrudan her türlü zirai faaliyette 

kullanılabilecek vasıftadır. 

Organik Atık Geri Kazanım Tesisimiz
Faaliyete Başladı

DENİZLİ’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK



Nasıl Çalışıyor?

Reaktöre yüklenen yemekhane atıkları, park, bahçe, budama atıkları ve  organik bazlı tekstil atıkların homojen karışımı sağlanır. Ham 
maddeye göre belirlenen miktarda enzim reaktöre ilave edilir. Ürün sıcaklığı, kızgın yağ kazanı ile elde edilen ısı ile 55-65 ‘C ye çıkartılır. 
Böylelikle enzim aktif hale gelir ve fermantasyon başlamış olur. Giren hammaddenin nemine bağlı olarak 16-36 saat sonunda nihai ürün elde 
edilmiş olur.

Hızlı fermantasyon sisteminde kritik nokta mikroorganizmalardır. Reaktör bu mikroorganizmalar için uygun ortamı hazırlamaktadır. Süreç 
termofilik olarak devam etmektedir. Organik gübre üretiminde Bakanlığın zorunlu koştuğu 70 ‘C de 1 saat bekletilme işlemi, aynı reaktörde 
sürecin son  saatinde yerine getirmektedir. Bioex Kompost Enzimi tamamıyla doğadan izole ettiğimiz fermantasyon bakterileri ve 
enzimlerinden oluşur.

Hem park bahçelerde hem de tarımsal alanlarda uygun miktarda toprağa direk olarak uygulanabilir. Topraktaki organik madde miktarının 
arttırılması ile bitkilerde yüksek verim elde edilir. Ayrıca zaman içinde kimyasal gübre kullanım miktarı azalacaktır. Üretilen gübrenin 
kullanılması ilede organik veya organik olmayan gübrelerin dış kaynaklı tüketimi de azaltılmış olacak.

Organik Atık Geri Kazanım Tesisimizde üretilen gübrenin ilk etapta Organize Sanayi 

Bölge Müdürlüğü park ve bahçelerinde kullanılması planlanıyor.
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Bioex Hakkında
Uzun süren araştırma geliştirme faaliyetleri sonucu tasarlanan ve geliştirilen Bioex Hızlı Fermantasyon Sistemi; organik atıkları 
sadece bir günde fermente ederek ekonomiye kazandırmaktadır. 2018 yılında Bioex Biyoteknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. organik 
atıkların kaliteli ve hızlı bir şekilde yönetilerek, ekonomiye kazanç sağlayan ürünlere dönüştürülmesi amacıyla kurulmuştur. 
Böylelikle atık olarak kabul edilen organik maddeler hammaddeye dönüşerek yeni bir ticari ürün haline gelmektedir.

SUN

VILLAGE

ECOLOGY

CITY

BİTKİSEL ATIKLAR YEMEK ATIKLARI ORGANİK GÜBREKAĞIT VEYA TEKSTİL ATIKLARI

Selülozik esaslı atıklar 

+ + =
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Türk�ye Çevre Et�ket� Yen�lend� 
Firmamızın  ilk kullanıcılarından olduğu Türkiye Çevre Etiketi ile ilgili yönetmelik 2018’de yayınlanmıştı. Yönetmeliğin yayınlandığı 

yıl aldığımız çevre etiketimiz 2019 yılında yapılan denetimlerle yenilendi

Taslak yönetmelik sürecinde başvurup 

Türkiye’nin çevre etiketi alan ilk 6 firması 

içerisinde yer aldığımız süreçte, tekstil 

sektöründeki sayılı çevre etiketlerinden 

birine sahip olmayı sürdürüyoruz. 

Türkiye Çevre Etiketi beyaz %100 

organik pamuklu kumaşlar ile üretilmiş 

10 farklı kategorideki ürünler için 

kullanılabilecek. 

Etiket, üretimin tarladan pakete girdiği 

ana kadar geçen her aşamasında çevre 

dostu, insan ve çalışan sağlığına uygun 

üretim yapıldığını belgeliyor.

Değerlendirme Kriterleri

Her bir ürün grubuna yönelik farklı kıstas ve başvuru formu bulunmaktadır. Başvuru 
yapanın bu kıstasları göz önünde bulundurması tavsiye edilir. Bu kıstaslarda genel 
olarak dikkate alınan çevresel etkiler ise şöyle sıralanabilir:

• Çevre kirliliği
• Enerji tüketimi ve yönetimi
• Atık üretimi ve yönetimi
• Kaynak kullanımı, kaynakların tükenmesi
• Doğal kaynak yönetimi
• Biyo-çeşitlilik
• Ekosistem sağlığı
• İnsan sağlığı

Türkiye’de üretilen, dağıtılan, ihraç edilen 
veya ithalat yoluyla piyasaya sunulan 
ürün ya da hizmetlerin çevreye duyarlı ve 
çevre dostu olduğunu gösteren Çevre 
Etiket Sistemidir. Türkiye’de geçerli bir 
etikettir.

Türkiye Çevre Etiketi Nedir?
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Müşter� Z�yaret ve Denet�mler� Devam Ed�yor

Okulların İşletmeler�m�z� Z�yaretler� Sürüyor

Dönem içerisinde çalışmakta olduğumuz firmaların sistem ve sosyal uygunluk denetimleri devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 4 büyük 

müşterimiz tarafından saha ziyaretleri yapıldı. Ayrıca sosyal uygunluk denetimleri de başarı ile tamamlandı.

Pamukkale Üniversitesi Kimya Mühendisliği öğrencileri Boyahane işletmemizi gezdi. Gezi sırasında öğrenciler tekstil kimyasallarının 

kullanımı ve üretim süreçleri ile ilgili uygulamaları yakından görme, sorularını muhataplarına direk sorma imkanına kavuştu.

TWC firmasının merkez ofisinden gelen müşterilerimiz işletmelerimizi gezerek üretim süreçlerini yakından tanıdı. 

TWC Firması İşletmelerimizi Ziyaret Etti

Boyahane İşletmem�zde B�ld�r�m 
Değerlend�rmeler� Yapıldı 
Boyahane İşletmemizin Yemekhanesinden çıkan yemek 

atıklarının, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü park ve 

bahçelerinden çıkan bitkisel atıklar ile işlenmesi sonucu 

gübre üretecek geri kazanım tesisimiz faaliyete başladı.

2019 yılı Ocak- haziran Dönemi Bildirim değerlendirmeleri tamamlandı. Değerlendirme sonucunda ilgili aylarda en yüksek puanı alan 

bildirimlerin sahiplerine birer çeyrek altın hediye edildi.

Boyahane Bildirim Sistemi üzerinden ÜTAP Mobil veya yazılı olarak gelen bildirimler değerlendirilerek gerekli faaliyetler açılarak 

sistemin sürekli iyileştirilmesi sağlanıyor. Kalite, çevre, iş güvenliği, enerji ve bilgi güvenliği kapsamındaki her türlü öneri, ramak kala ve 

tehlike bildirimi için değerlendirme yapılıyor. Değerlendirme sonucu açılan faaliyetlerin tamamlanmasının ardından değerlendirme 

sonucu en yüksek puanı alan bildirimler ödüllerini alıyor.

2019 yılı Temmuz-Aralık dönemi ve 2019 genel değerlendirmesi ise 2020 ilk 6 ayı içerisinde yapılmış olacak.
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Çalışanlarımız Kızılay’a 
Kan Bağışladı
Kan bağışında bulunan kişilerden alınan 1 ünite kan ile 
kana ihtiyacı olan 3 kişiye hayat vermek mümkün.

Her kan bağışında bulunan kişi için aşağıdaki 
faaliyetler de yapılmış oluyor.

Kan Bağışı Yapmak İsteyenler  İçin Bilgiler

Kan bağışı, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en önemli 

noktalarından biridir. Bugün, tanımadığınız bir insanın ihtiyacı olan 

kana, yarın belki de yakınımızın hatta kendimizin ihtiyacı olabilir. 

İhtiyaç sahiplerinin yardımına koşmak, insan olmanın 

gereklerindendir. 

Kan vermenin sağlığımıza olumlu etkisini de  düşünerek Deniz 

Tekstil Ailesi Kızılay’ı şirketimize davet etti ve  sosyal sorumluluk ve 

dayanışmanın en güzel örneğini gösterdi.

20 Ocak tarihinde yapılan ve Konfeksiyon İşletmemizden 65 

çalışanımızın yaptığı kan bağışı ile toplam 65 ünite kan bağışı 

yapılmış oldu

18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı birey kan 

bağışçısı adayı olabilir. (19 yaşından gün almak, 65’ini 

doldurmamak gerekir.) 

Tam kan bağışında;

Erkekler 90 günde bir, kadınlar 120 günde bir bağışta bulunabilir

Dolduracağınız sorgulama formunda kişisel bilgilerinizin yanı sıra 

özel hayatınızla ilgili sorular bulunmaktadır. Ankette özel soruların 

yer alması ve sizlerin bu sorulara samimiyetle vereceğiniz cevaplar 

“Güvenli Kan Temininin” ilk adımını oluşturmaktadır. Paylaştığınız 

tüm bilgiler hem etik hem de yasal olarak gizli tutulmaktadır. 

Kan Bağışı İçin Kızılay Uygulamaları Aşağıdaki Gibi Gerçekleşiyor

1 adet fidan dikiliyor,

Kan veren kişi için AIDS, HEPATİT-B , HEPATİT C 
ve FRENGİ testleri ücretsiz yapılıyor.

KAN BAĞIŞI

HAYAT

KURTARIR

Bilgilendirme ve form doldurma1.



B�l�yor musunuz?

Kan bağışı işlemi yasal bir süreçtir. Bu nedenle kimlik ve iletişim bilgileriniz Türk Kızılay'ın kullanmış olduğu sisteme kaydedilmektedir. 

Fotoğraflı, TC kimlik numarasını içeren ve yasal olarak geçerli bir kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ibraz etmeniz yasa 

gereği zorunludur.

Kayıt işlemi sonrasında yapılan sınırlı fiziksel muayane sonuçları doldurduğunuz forma ve bilgisayar sistemine işlenir. Doktorlarımız 

doldurduğunuz form ve fiziksel muayene sonuçlarını değerlendirir. Bağışçı adayı olarak kan bağışında bulunmanız ilk olarak size daha 

sonrada ihtiyaç sahibine herhangi bir zarar vermeyecekse kan bağışı işlemine yönlendirilirsiniz.

Kayıt

Doktor muayenesi

Kan bağışı işlemi;

• Konusunda eğitim almış tecrübeli flebotomistler tarafından gerçekleştirilir.

• Kullanılan tüm malzemeler tek kullanımlık ve sterildir.

• Kan alımı işlemi en uygun bölge olan dirsek çukurunda gerçekleşir.

• Kan alma işlemi yaklaşık 4-8 dk sürer.

• Her kan bağışında sadece 1 ünite kan bağışlanmaktadır. 1 ünite kan yaklaşık 450 ml ±%10 ‘dir.

Kan bağışı işlemi

İşlem sona erdiğinde size belirtilen süre kadar yatakta ve yine belirtilen süre kadar ikram alanında dinlenmeniz gerekmektedir. 

İkram bölümünde sizlere minarel yönünden zengin olduğu için maden suyu ve bisküvi vb. verilmektedir. 

İkram ve istirahat

Gerçekleşen kan bağışı günlük hayatınızı etkilemeyecek miktardadır. (vücuttaki kanın 1/13’ü ) Yine de dikkat edilecek bazı konular 
vardır.

• Sigara baş dönmesi ya da mide bulantısı gibi şikâyetlere yol açabileceği için bağış sonrası en az iki saat içinde içilmemesi 
gerekmektedir.

• Gün içerisinde kan bağışında bulunduğunuz kolunuz ile ağırlık kaldırmamanız kapanan damar duvarındaki pıhtının açılmaması için 
önemlidir.

• İlk 4 saat boyunca olduğundan fazla sıvı tüketmeye çalışınız. İkinci öğünden önce alkollü içecekler almayınız. (alkol vücuttan sıvı 
atılımını artırdığı için şikayete yol açabilir.)

• Sportif faaliyetlerinize bir gün ara veriniz.

• Gün içerisinde sıvı kaybını artırdığı için aşırı sıcak ortamlarda (hamam, sauna vb.) bulunmayınız.

• Pilot, ticari araç şoförleri, tehlikeli makine operatörleri, yüksek yerlerde bedeni faaliyet gösteren meslek grupları vb.in kan 
bağışladıktan sonra 24 saat işlerine ara vermeleri önerilir.

• Tüm bu önerilere rağmen baygınlık hissi ya da baş dönemsi olursa bir yere uzanın veya başınızı iki dizinizin arasına alacak şekilde 
oturunuz.

14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü olarak kabul edilmiş ve dünya genelinde kutlanmaktadır.

Dikkat edilmesi gerekenler

2.

3.

4.

5.

6.
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Boyahane İşletmem�zde İş H�jyen� Ölçümler� Yapıldı
İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları 
kapsamında periyodik olan İş Hijyeni ortam 
ve maruziyet ölçümleri Gümüşsu Firması 
tarafından yapıldı.

Kişisel maruziyet olarak gürültü, toz, uçucu organik 

bileşikler ve kaynak gazı ölçümlerinin yanında ortam 

aydınlatmaları da ölçüldü. Yasal limitlerin dışında olan 

ölçüm noktaları ile ilgili gerekli aksiyonlar alınarak 

çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğinin en üst seviyede 

sağlanmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.

Boyahane işletmemizde yer alan ve diğer işletmelerimizi görmeyen yönetici ekibimiz Deniz İplik, Örgü, Konfeksiyon ve Baskı 

işletmelerini gezerek üretim sürecinin tamamını inceleme şansı buldu.

Üretimin boyahane kısmında görülen ham kumaşın ve boyan kumaşın öncesi ve sonraki işlemlerini görmek, telefonla iletişim 

kurdukları çalışma arkadaşları ile tanışmak üretim süreçlerini ve kurumsal yapıyı tanıma yönünden faydalı oldu.

Üniversite öğrencilerinin iş dünyasına yönelik 

farkındalıklarını arttırmak için açılmış olan staj 

dönemlerimiz kapsamında öğrencilerimizin şirketimiz için 

hazırlamış oldukları staj proje sunumları gerçekleşti. 

Deniz Tekstil ailesi olarak desteğiniz ve yönlendirmeleriniz 

çok kıymetli ve önemliydi. 

Stajyerlerimize  teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında 

başarılar dileriz, 

Boyahane İşletmem�z Yönet�c� Kadrosu İşletmeler�m�z� Gezd�

Stajyer Proje Sunumları Yapıldı
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Konfeks�yon İşletmeler�m�zde 
Kahvaltı Etk�nl�kler� Devam Ed�yor
30 Ocak günü Buharkent İşletmemizde kahvaltı etkinliği düzenledik. Etkinlik ila çalışanlarımız işe başlamadan önce güne güzel bir 

başlangıç yapmış oldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladık

8 Mart Neden 
Dünya Kadınlar Günü?

Boyahane İşletmemizde kadın çalışanlarımızın Dünya Kadınlar Gününü birer 

karanfil ile kutladık.

ayrılmaktadır. Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları hareketinde bir odak noktasıdır. Amerika 

Sosyalist Partisi, 28 Şubat 1909'da New York'ta bir "Kadınlar Günü" düzenledikten sonra, 

1975'te Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlandı.

Günümüzde Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde resmi tatildir, bazı ülkelerde ise büyük ölçüde 

görmezden gelinir. Bazı ülkelerde protesto günüdür, bazılarında ise kadınlığı kutlayan bir gündür.

Dünya Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından bu 

şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan 

uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde 

kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, 

ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına 

Kaynak : wikipedia.org.

MART
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Baltalı Grup 
Ampute Takımlar 

Sponsoru Oldu

Baltalı Grup DESK Halter 
Sporcumuz Hakan Dağ 
Büyük B�r Başarıya 
İmza Attı.  

Denizli’nin duayen işadamlarından Derya Baltalı, farklı branşlarda 

faaliyet gösteren Engelliler Spor Kulübü’ne sponsor oldu. Bu haber 

sporcularda doping etkisi oluştururken, Ampute’ciler şampiyonluk 

kupası sözü verdi.

İmza töreninde Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ile Denizli Engelliler 
Spor Kulübü Başkanı Ramazan Altuğ hazır bulundu. Ampute   
futbol, yüzme, badminton, bilek güreşi ve bocce gibi engelli 
branşlarında faaliyetlerde bulunan kulüp, yapılan sponsorluk 
anlaşmasıyla yeni sezondan itibaren Baltalı Grup ön adı ve 
şirketlere ait göğüs reklamıyla sahalara çıkacak.

Denizli’nin duayen işadamlarından Derya Baltalı, farklı branşlarda faaliyet gösteren Engelliler Spor Kulübü’ne 
sponsor oldu. Bu haber sporcularda doping etkisi oluştururken, Ampute’ciler şampiyonluk kupası sözü verdi.

Dağ, 29 Şubat-1 Mart tarihleri arsında Adana’da yapılan 
Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonasında, Türkiye 
şampiyonu oldu.

Baltalı Grup DESK adına bu mutluluğu bize yaşatan Hakan Dağ’ı 
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Baltalı Grup Adıyla Çıkacaklar

Bu sezon zor şartlarda zirve mücadelesi veren Ampute   Futbol 
Takımı, ilk dokuz hafta sonunda topladığı 22 puanla averajla 
ikinci sırada bulunuyor. Kulüp Başkanı ve aynı zamanda takımın 
kaptanı Ramazan Altuğ, sponsorluk desteği için Derya Baltalı’ya 
ve emeği geçenlere teşekkür etti. Kulüp olarak bu desteğin 
kendilerine çok büyük moral olduğunu söyleyen Altuğ, “hem 
Denizli’yi hem de sponsorlarını saha içi ve saha dışında layıkıyla 
temsil edeceklerinin sözünü verdi.

Sporculara Doping Etkisi

Her alanda bu şehrin gençlerine inandıklarını söyleyen İşadamı 
Derya Baltalı, onlara cesaret ve ilham verecek her işte dün 
olduğu gibi bugünde yer almaktan onur duyduklarını söyledi. 
Türk sporunun gelişmesi ve Denizlili sporcuların her zaman 
ulusal ve uluslararası yarışmalarda yer almasını arzuladıklarını 
kaydeden Baltalı,  “hem profesyonel, hem de amatör spor 
ruhunu barındıran pırıl pırıl bu çocuklarla adım adım, planlı 
programlı çalışarak başarıların yakalanacağını belirtti.

Baltalı Grup DESK ile ilgili detay bilgilere http://desk.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz

Baltalı: “Bu Şehrin Gençlerine İnanıyoruz”
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Tekstilde Kullanılan Sertifikalar

Fransızca "certificat" kelimesinden Türkçe‘ ye geçen ve "öğrenim 
belgesi" anlamına gelen sertifika, iş yaşamında ve sosyal hayatta bizi 
bir adım öne taşıyan, sürekli öğrenme ve eğitime götüren araçlardır.  
Tekstilde kullanılan sertifikalar üretilen ürünlerin güvenirliği ve 
ihtiyaçlara cevap vermek için önemlidir.

Sert�f�ka Ned�r?

I. Ürüne ver�len Sert�f�kalar

• Ürün veya hizmetin güvenilirliği için,

• Farklı firmalar arasında nerde olduğumuzu görmek için,

Global Organik Tekstil Standardı organik liflerden yapılan tekstil maddelerin hasadından başlayarak 
üretilmesini ve etiketlenmesine kadar bütün prosesleri incelemektedir. Bu sertifikayı almaya hak kazanan 
firmalar GOTS’ a dahil olur ve bu standarda uygun olduğunu belirten logo kullanılmasına izin verilir. 
Firmalar yılda bir defa denetime tabiidir.

GOTS (Global Organic Textile Standard)

• Farkımızı ortaya koymak için,

•Sürdürülebilir tekstil üretimi sağlamak için.

Organic Content Standardı’nın (OCS) amacı organik içerik iddialarında güven sağlamaktır.

Gönüllü bir standarttır ve herhangi bir ülkenin yasal veya düzenleyici gerekliliklerini değiştirme amacında 
değildir. %5 -100 organik materyal içeren gıda dışı tüm ürünlere uygulanır.

OCS (Organic Content Standard)

Recycled Claim Standard (RCS) son üründe geri dönüştürülmüş materyalin varlığını ve miktarını üçüncü 
taraf girdi ve gözetim zinciri doğrulaması ile kanıtlamaktadır.

RCS (Recycled Claim Standard)

Standardın amacı; geri dönüştürülmüş üretimin doğruluğunu ve güvenirliğini sağlamaktır.

GRS etiketlemesi mevcuttur, son üretici (konfeksiyon) bu etiketi kullanacaksa ürünün en az %50 geri 
dönüşüm içermesi gerekir.

Post Consumer, son tüketiciye ulaşmış ve müşteri tarafından her zaman daha değerli olarak ifade 
edilen geri dönüşümü şeklidir.

Pre Consumer ise üretim aşamasından geri dönüştürülmüş ürünler için kullanılan ifadedir.

GRS, en az %20 geri dönüştürülmüş materyal içeren tüm ürünleri kapsamaktadır.

GRS (Global Recycled Standard)

SEKTÖRDEN

Sert�f�kalar Neden Öneml�d�r?
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ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kuruluşların kendilerinin ve müşterilerinin gizli bilgilerini 
güvende tutmalarına ve yönetmelerine yardımcı olan bir yönetim sistemi sertifikasıdır.

Deniz Tekstil Boyahane olarak ISO 27001 belgemizi almak için çalışmalarımız devam etmektedir.

II. Ürüne ver�len Sert�f�kalar

Oeko-Tex® 100 standartı ile sertifikalandırılan tekstil ürünlerinde kullanılan boya ve hammaddelerin 
üreticileri Oeko-Tex® 100 standard listesinde yer alan zararlı hammaddelerin üretimlerinde 
kullanılmadığını veya izin verilen oranlar dahilinde kullandığını taahhüt etmekle sorumludurlar. 

Standard 100 By Oeko-Tex Sertifikası

STeP'nin amacı, çevre dostu üretim süreçlerini uzun vadede uygulamak, sağlık ve güvenliği artırmak ve 
üretim alanlarında sosyal sorumluluk sahibi çalışma koşullarını teşvik etmektir.

STeP By Oeko-Tex

ISO 9001 Sisteminin amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha da önemlisi 
önlemektir.  ISO 9001 sistemi kuruluşların kendilerini geliştirmesi, bir düzen ve disiplin içinde sistematik 
olarak çalışabilmeleri için uygun bir ortam hazırlar.

ISO 9001 Sertifikası

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi; çevrenin ve doğal yapının korunabilmesi amacı ile oluşturulmuştur. 
Sistemin özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum 
düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim sistemi modelidir.

ISO 14001 Sertifikası

OHSAS 18000 ürün veya hizmetin güvenliğinden çok, iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludur. OHSAS 
18001; tehlike, tehlike tanımlama, risk ve risk azaltmaya yönelik bir standarttır. ISO 9001 ve ISO 14001 ile 
birlikte çalışır.

ISO 45001 (OHSAS 18001) Sertifikası

Bu standardın amacı kuruluşların; enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimi dahil enerji performansının 
iyileştirilmesi için gerekli olan sistemlerin ve proseslerin oluşturulmasını sağlamaktır.  Bu standart, 
enerjinin sistematik yönetimi vasıtasıyla, sera gazı emisyonları ile diğer ilgili çevresel etkilerin ve enerji 
maliyetlerinin azaltılmasını amaçlamaktadır.

ISO 50001 Sertifikası

ISO 27001 Sertifikası
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Tekstilde Kullanılan Sertifikalar

BSCI kapsamı; yasal uyum, çalışma saatleri, işçi tazminatları, çocuk işçi çalıştırma, zorla istihdamın önüne 
geçilmesi, sendika özgürlüğü, ayrımcılığın önüne geçilmesi, işçi sağlığı ve güvenliği, yönetim standartları, 
çevre güvenlik politikasıdır.

Supima, uzun elyaflı Amerikan Pamuğunu belgelendiren bir 
sertifikasyondur. İşletmemiz kullandığı pamukların Supima 
standartlarında olduğunu belgelendirmiş oldu.

Supima normal pamuktan iki kat daha güçlü ve esnek olan bir pamuk 
türü olan Amerikan Pima pamuğu ile üretilmiş ürünlerin tanımlanması 
için kullanılan bir sertifikasyon türüdür.

Supima ve normal pamuk aslında iki farklı pamuk ırklarıdır. Dünyada yetiştirilen en 
yaygın pamuk türü tipik olarak yaklaşık 1 inçlik bir lif uzunluğuna sahiptir; buna karşılık 
SUPIMA pamuğun lif uzunluğu ortalama 1.4 inç civarındadır. 

Daha uzun lifler, giysilerin ve ev ürünlerinin güçlü ve yumuşak olmasına katkıda 
bulunur, daha rahat olmalarını sağlar, rengi daha uzun süre muhafaza eder ve 
boncuklanmaya karşı daha dayanıklıdır.

BSCI (Business Social Compliance Initiative)

Den�z Tekst�l - İpl�k İşletmem�z 
SUPİMA L�sansı Aldı

Higg Index, sürdürülebilirlik yolculuğunun her aşamasında markaların, perakendecilerin ve tesislerin, bir 
şirketin veya ürünün sürdürülebilirlik performansını doğru bir şekilde ölçmesini ve puanlamasını sağlayan bir 
araç takımıdır.

Higg Index Sertifikası

Supima Nedir?
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B�lg� Güvenl�ğ� İç�n Prat�k B�lg�ler
Teknolojinin en güzel yanı hayatımızı kolaylaştırması. Mobil cihazlarımız sayesinde 

anında fotoğraf çekebiliyoruz, anılarımızı paylaşabiliyoruz, internet bankacılığı 

sayesinde anında ödemelerimizi yapabiliyor ve izleyebiliyoruz. 

Bu teknoloji sayesinde hayatımızın her aşaması artık dijital ortamda da yer alabiliyor. Kullanım alışkanlıklarımıza göre sevdiğimiz müzikler ve 

sanatçılar, gezdiğimiz yerler, yediğimiz yemekler, arkadaşlarımız ve aklınıza gelecek pek çok davranış ve alışkanlıklarımız dijital veriyi 

oluşturabiliyor. 

Bu verilerin iznimiz ve bilgimiz dışında kullanılması hepimizi rahatsız eder. Bu nedenle verilerimiz konusunda dikkatli olmalı, bireysel 

tedbirlerimizi almalıyız.

Benzer şekilde çalışma ortamında da dijital veri iş süreçlerimizi basitleştirirken bilgi güvenliği riskleri de oluşturuyor.

Bu kısa yazımızda iş hayatımızda, Dijital ortamda ( bilgisayar, mobil cihaz vb. ) bulunan bilgi varlıklarına yönelik bilgi güvenliği için temel 

kuralları hatırlatacağız. 

• Kullanıcı şifrelerinizi kimseyle paylaşmayınız.

• E-Posta veya telefon ile şifrenizi isteyenlerle paylaşmayınız.

• İç veya dış kullanıcılardan e-posta ile gelen ekler şüpheli ise açmayınız.

• Tanımadığınız kişilerden gelen e-postaların eklerini açmayınız.

• Bilgisayarınızda, e-postalarınızda, kullandığınız ÜTAP ve ÜTAP mobil 

uygulamalarında anormal durumlar gördüğünüzde Bilgi İşlem Bölümüne bilgi veriniz.

• Bilgisayarınızdan kısa süreliğine ayrılırken temiz ekran prensibini uygulayın.

• Fabrikaya ait bilgisayar ve mobil cihazlara herhangi bir yazılım kurmayınız, taşınabilir bir cihazı ( usb disk, taşınabilir HDD vb. ) 

bağlamayınız.

• İşletmeye ait bilgisayar ve mobil cihazları izinsiz işletme dışına çıkartmayınız.

• Kullanıcısı başında olmayan, ekranı açık bilgisayarlar gördüğünüzde Bilgi İşlem Bölümüne bilgi veriniz.

• Dış veya iç kullanıcılara e-posta atarken “önemli bilgi” içeren dosyaları gerekli onayları almadan atmayınız.

Temiz Ekran
Dijital ortamlarda bilgi güvenliğinde kullanıcıların 

uygulayabileceği en basit korunma yöntemlerinden biridir.

Unutmayın, bilgi güvenliğinde alacağınız her tedbir iş ve günlük 

yaşamınızda kendinizi, işyerinizi ve sevdiklerinizi daha güvenli 

tutacaktır.

Telefon veya bilgisayarınızdan uzaklaştığınızda yetkisiz, ilgisiz 

kişilerin kullanmaması için şifreli ekran koruyucuyu açmanız etkili 

bir korunma yöntemidir.
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Güneş, insan ömrünün karşısında sonsuz bir enerji kaynağıdır. 

Milyonlarca yıl sürecek bir enerji yağmuru ile dünyaya ışık ve 

enerji gönderen güneş dünyamızdaki hayatın da en önemli 

kaynaklarından biridir. 

Temiz enerjinin varlığı ve gelecekte yaygınlaşmasının faydalarını 

2020’nin bu ilk döneminde yaşadığımız Covid-19 Pandemisi ile 

biraz daha iyi anlamış olduk. Salgın nedeni ile azalan sanayi 

üretimi ve ulaşım faaliyetleri sonucu tüm dünyada hava kalitesinde 

gözle görülür iyileşmeler sağlandı.

Dolayısı ile gelecekte fosil kaynaklardan elde ettiğimiz her bir birim 

enerji için oluşturacağımız temiz enerji üretimi hava kirliliğini 

önemli ölçüde azaltacaktır.

Boyahane işletmemizde yer alan atık su ısı geri kazanım tesisi çatısına kurulan paneller üretime geçti. 88 Panelden oluşan sistemde, her panel 

315 w üretim kapasitesine sahip. Teorik kurulu gücü 88x315 w olan sistemden elde edilen elektrik işletmemizde sürekli çalışan su tasfiye 

sistemi pompalarında kullanılacak.  Bu paneller sayesinde alandaki pompaların günlük tükettiği enerjinin %60’a yakını yeşil enerji olarak 

üretilmiş olacak. Bu da motorların güneş olduğu sürece güneş panellerinden beslenebileceğini, gece olduğunda şebekeden normal elektrik 

tüketeceğini gösterir. İşletmenin bu bölümünde kullanılmadığında ise üretilen elektrik ana trafoya beslenerek işletmede farklı noktalarda 

kullanılabilecek. Ekz Proje ve Danışmanlık şirketi tarafından yapılan çalışma önümüzdeki günlerde diğer işletmelerimizde de uygulanacak. 

Güneş
Güneşimiz nükleer bir reaktördür ve 150 milyon km mesafeden 

dünyaya 8,5 dakikada ulaşan fotonlar şeklinde küçük enerji paketleri 

yaymaktadır. Her bir saat içerisinde dünyamızın 1 yıllık enerji ihtiyacını 

karşılamaya yetecek fotonlar yeryüzüne ulaşmaktadır.

Türkiye’de Durum
Türkiye elektrik kurulu gücü 2019 sonu itibariyle 91.267 MW olarak 

gerçekleşti. Bu güç toplam 8.589 adet enerji santralinde elde ediliyor.  

Bu santrallerin içindeki en yüksek adet ise 6.901 adet ile güneş enerji 

santrali. Bu santrallerin toplam kurulu gücü 5.995 MW’tır. Güneş 

Enerji Santrallerinin Türkiye’nin elektrik kurulu gücündeki payı %6,5 

civarındadır. Gelişen teknoloji ile bu oranın gelecek yıllarda artması 

beklenmektedir.

Güneş Enerjisinin 
Elektrik Enerjisine Dönüşümü

Güneş Panellerimiz Üretime Geçti
ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

Baltalı Grup bünyesindeki Deniz Tekstil, sürdürülebilir üretim ve çevre performansı için 
çalışmalarına devam ediyor. Sera gazı salınımlarımızı azaltmak, enerji tüketiminde sıfır 
emisyonlu, çevre dostu yenilenebilir kaynakları kullanmak için işletmelerimizde ilk adımları attık. 
Boyahane işletmemizde kurulan güneş enerjisi panelleri devreye alındı.
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Solar Paneller Nasıl Çalışır?

Fotonlar solar hücrelere çarptığında, panellerin içindeki elektronları hareketlendirerek atomlarından ayrılmasına neden olur. Eğer 

iletkenler güneş enerjisi hücrelerinin artı ve eksi taraflarına bağlanırsa bir elektrik devresi oluşur ve elektronlar böyle bir devreden 

akarsa elektrik üretilir. Çok sayıda solar hücre bir araya gelerek solar paneli, çok sayıda solar panel bir araya gelerek güneş ( solar ) 

enerji sistemini oluşturur. Bir güneş enerjisi sisteminde ne kadar çok güneş enerjisi modülü varsa sistemin kurulu gücü de o kadar 

büyük olur.

Solar Paneller Hangi Malzemeden Yapılır?

Fotovoltaik solar paneller (PV Panel) solar hücrelerden oluşur. Solar hücreler de diğer yarı iletkenler gibi silisyum malzemesinden 

üretilir. Solar hücreler tıpkı akülerde olduğu gibi elektrik alan üretmek üzere biri pozitif, diğeri de negatif iki tabaka şeklinde üretilir.

Baltalı Grup Güneş Enerjisine Önem Veriyor

Baltalı Grup ve bünyesindeki Deniz Tekstil sürdürülebilir bir çevre için yenilenebilir kaynakların kullanımına verdiği önemi 2017 yılı başında 

devreye aldığı Salbakos Güneş Enerji Santrali ile göstermişti. Yıllık ortalama 1,5 milyon kWsaat elektrik üreten  tesis, bu sayede ortalama 

1000 ton CO2 eşdeğerinde sera gazı salınımını da engelleyerek çevrenin korunmasına katkıda bulunuyor. 2020 yılında ise ilk olarak Deniz 

Tekstil Boyahane İşletmesinde çatı üzerinden güneş enerji paneli uygulaması ile bu konudaki yatırımlarına devam ediyor.

Güneş Paneli

Solar Paneller

Inverter

Battery
System

Dönüştürücü
Akü

Elektrik Regülatör

Alternatif
Akım

Doğru Akım

Güneş Enerjisi
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İş Yer�nde H�jyen ve 
Salgın Hastalıkların Kontrolü

İş Yerinde Hijyen ve Salgın Hastalıkların Kontrolü

Dünyamız önemli bir salgın hastalık riski ile karşı karşıya. Dünya tarihinde baktığımızda 

hemen her yüzyılda bir denk gelen pandemi ( dünya genelinde yaygın salgın hastalık ) ile 

karşı karşıya olduğumuz bugünlerde pek çok önlem devletler ve kurumlar tarafından alınıyor. 

Ancak unutmamamız gereken en önemli konu bireysel farkındalığımız. Alınan tedbirlerin 

yanında kendi tedbirlerimiz de salgınlardan korunmak için önemli.

Peki bu önlemler ne derece doğru? Sadece bu döneme mi özgü? Yoksa her dönemde 

almamız gereken önlemler mi? Bu yazımızda ana hatları ile bu konulara bakacağız.

Dünyada son 15 yılda yaygın olarak görülen 

SARS Coronavirus ailesine ait grip salgınına yol 

açan, yaygın adı ile Corona ( ya da çıktığı yere 

atfen Wuhan ) virüsü, bilimsel adı ile 

SARS-COV-2  virüsü dünya genelinde salgın olarak kabul edildi. Virüsün yol açtığı grip ise  

Covid-19 ( Corona virus disease 2019 ) olarak adlandırıldı.

Ölüm oranı diğer SARS Corona  türevlerine göre düşük olmasına rağmen ( bu yazının 

hazırlandığı dönemde %3-4 civarında seyrediyordu) bu yeni tipin, diğer griplerden çok daha 

fazla bir bulaşma oranı var.  Tahminlere göre mevsimsel grip hastalığından yaklaşık 4 kat 

daha fazla bulaşma oranına sahip.

Başlangıç aşamasında olan salgın, hızlı bulaşma sonucu hasta olanlara gerekli tedavi 

uygulanamadığından sağlık sisteminin kilitlenmesine yol açıyor. Dünya genelinde hızlı 

yayılma sonucu özellikle ilk etkilenen İran ve İtalya gibi ülkelerin zorlanmasındaki temel neden 

bu hızlı artan vaka sayısı ve buna yetişemeyen sağlık sistemi oldu. 

Covid 19 için hastanede bakım ihtiyacı gösteren hasta sayısı toplam hastaların %20’si 

civarında. ( mevsimsel grip için bu oran %2 seviyelerinde )

İnsanlarda bağışıklık ve tedavi imkanları olmadığı için virüsün yayılma hızı ile beraber 

gelişmiş sağlık sistemi olan ülkeler için de risk teşkil ediyor. Bu durum diğer ülkelerin de 

doğal olarak radikal tedbirler almasına yol açtı.

COVID 19
Corona / Sars Cov 2 Pandemisi

Pandemi, tüm dünyayı etkileyen salgın anlamında kullanılan bir terimdir. Tıp ve aşı alanındaki 

gelişmelerin olmadığı dönemlerde büyük pandemiler kolera, veba ve kızamık gibi 

hastalıklarken, globalleşen, ulaşımın kolaylaştığı, sınırların kalktığı günümüzde ana pandemi 

riskini grip salgınları oluşturmaktadır. 

Yakın tarihimizde yaşanan domuz gribi (2009 )  ve kuş gribi ( 2005 ) pandemi’ye 

dönüşmeyen ancak riskli grip salgınları olarak yaşanmıştı. 

Dünya genelinde pandemi olarak adlandırılan son büyük salgın 1968 ve 1969 yıllarını 

kapsayan dönemde yaşanan Hong Kong grip 

pandemisidir. Bu salgında 1 milyon insanın 

hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir.
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Nasıl Bulaşıyor?

Bulaşma ile ilgili süreçler halen tam olarak kesinleşmemekle beraber, 
virüs alan kişilerin dördüncü günden itibaren yayıcı hale geldiği, beşinci 
günden itibaren de hastalık belirtilerini göstermeye başladığı yaygın 
olarak kayıtlara giriyor. Ortalama süre ise burada 14 gün. Dolayısı ile bu 
süreye göre karantina süreleri belirleniyor.

Hastalığın teşhisi ise, yayılma dinamiklerini önleme açısından önem 
kazanıyor. Hasta kişinin ve çevresinin toplumdan izolasyonu hastalığın 
toplum içinde yayılma hızını azaltacaktır.

Bilinen virüs bulaşma mekanizmaları ile bulaştığı öngörülen Covid 19  
için bulaşma yolları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Nasıl Korunacağız

Temel Hijyen

Proaktif önlemler başta olmak üzer alınacak pek çok önlem var. 
Önlemleri alırken dar bakış açısı yerine genel bir değerlendirme de 
yapmak gerekiyor. Sadece işletmenizde değil, servislerinizde ve 
seyahat eden çalışanlarınız varsa bunların seyahat ve konaklama 
planlamalarında da önlemler almalısınız. Ve bu önlemler her zaman 
uygulanmalı.

Seyahat eden çalışanlarınız için Sağlık Bakanlığı Seyahat Uyarıları 
yapılan https://www.seyahatsagligi.gov.tr/ adresinden seyahat öncesi 
ve sonrası kontroller yapılarak ek önlemler değerlendirilmeli.

En temel uygulama genel hijyen uygulamalarıdır. 

Burada eğitim seviyesi, genel farkındalık seviyesi gibi bahanelere 
sığınmadan, sürekli kişisel hijyeni ön planda tutmak gerekiyor. Çünkü el 
yıkama vb. konular eğitim veya genel farkındalık seviyesinden bağımsız 
farklı bir kişisel alışkanlık.

Kişisel hijyen yanında çalışma alanları, sosyal alanlar ( dinlenme, 
soyunma odaları, emzirme odaları ), ofisler, servis araçları, işletmeye 
ait araçlar, depo alanları ve yemekhane gibi alanlar için hijyen planlarınız 
olmalı.

Normal grip salgını dönemlerinde yapılacak hijyen uygulamaları da bu 
dönemlerde hastalık oranını azaltacaktır.

İzleme Sistemi

Riskli guruptaki çalışanlarınızı ve olası taşıyıcıları izleyecek ve hızlı 
şekilde kendileri, aileleri ve işyeri için güvenli hale gelmelerini 
sağlayacak bir izleme sistemi kurulmalı.

Özellikle salgın döneminde farklı ülke ve şehirlere gitmiş çalışanlar 
için geri dönüşte izole çalışma şartları sağlanmalı, mümkünse evden 
çalışma gibi aksiyonlar uygulanmalı.

Risk grubundaki engelli, hamile ve kronik hastalığı olanlar için 
periyodik kontroller, izinler ve uzaktan çalışma protokolleri olmalı.

Diğer Salgın Hastalıklar

Dünya genelinde aşılama ile pek çok salgın hastalık önlenmiş 
olmasına rağmen son yıllarda aşı karşıtlığı ile bazı salgın hastalıkların 
tekrar ortaya çıkması bekleniyor. Bu nedenle gelecek dönemde bu 
tür aşı eksikliği olan kişilerin de iş gücüne katılması ile salgın riskleri 
artacaktır.

Bu noktada işyeri hekimlerinin yönlendirmesi önemlidir.

Türkiye’de Salgın Hastalıklarla Mücadele

2019 yılında yayınlanan genelge ile “Pandemik İnfluenza Ulusal 
Hazırlık Planı” hazırlıklarına başlamıştı. Bugün uygulanan temel 
aksiyonların bu plan çerçevesinde yürütüldüğü görülüyor. Ancak 
tedbirlerin doğru zamanda alınması, herkesin bu kurallara uyması 
gibi durumlar toplumsal yayılımı etkileyecek konular.

Bundan Sonra Ne Olacak?

Virüsler yaz aylarında genel olarak etkisini kaybediyor. Covid 19 için 
de bu durum tahmin ediliyor. Yaz sonunda ise henüz bir aşı 
bulunamayacağı, bulunsa bile genel nüfusa ulaşamayacağı için 
salgının tekrar yayılabileceği değerlendiriliyor.Hastalığı geçirenlerin 
ise geçmiş virüs rahatsızlıkları dikkate alındığında bağışıklık 
kazanacağı tahmin ediliyor.

Hastalığı Geçirip Geçirmediğinizi Bilmiyorsanız?

Bu yazının hazırlandığı dönemde dünya genelinde elde edilen veriler 
ülkeden ülkeye farklılık gösteriyordu. Ülkemizde ise genel olarak 
hasta olanların %80-85’i ayakta hafif belirtilerle atlatırken, kalanı yaş 
veya kronik hastalık geçmişine göre yoğun bakıma kadar uzanan bir 
sürece gidiyor.

Hastalığı ayakta geçirenlerin en temel riski ise hastalığı riskli gruplara 
bulaştırma ihtimali.

Hastalık tanısı konması için belirtilerin görüldüğü ve hastalığın geçtiği 
dönem arasında test yapılması gerekiyor. Hastalığı geçirdikten sonra 
yapılan testte hastalık geçirip geçirmediğiniz görülemiyor.

Şu an gündemde olan antikor testleri ise Covid 19 için özel testler 
değil. Covid 19 için özel testlerin kısa sürede yapılabilir hale gelmesi 
bekleniyor. Antikor testi ile hastalığı geçirdiğiniz ve hastalığa karşı 
antikor ( hastalık yapan virüse karşı etkin bağışıklık ) oluşturduğunuz 
anlaşılıyor. Bu sayede de gelecek dönemde aşı geliştirilinceye dek, 
hastalık yapan belirli virüse karşı bağışıklık kazandığınız kabul 
ediliyor.

Solunum yolu ile temas için havada asılı olan virüslerin vücuda 
girmesi gerekiyor. Genel olarak virüslerin havada kalma süresi 
kısıtlı. Ancak hasta birisi eğer kendisini korumaya almadan 
insanların bulunduğu veya kısa sürede bulunabileceği özellikle 
kapalı alanlarda öksürür veya hapşırırsa havaya saçacağı virüsler 
risk oluşturacaktır.

• Solunum Yolu İle

Grip virüslerinin en yaygın bulaşma şekli temas ile olmaktadır. 
Virüslerin bulunduğu yüzeylere temas sonucu ellerin göz, burun ve 
ağıza götürülmesi, veya açık yara olan yerlere temas edilmesi ile 
virüs vücuda girer.

• Temas Yolu İle
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Avrupa’da download hızları düşüyor
Sony tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa’da download hızları 

düşecek. Sony, bunu 1 aylık süreç için planladığını duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan ‘evde kal’ hareketi tüm dünyada internet 

altyapısında zorlanmalara neden oluyor. Bunun için Avrupa Birliği Komisyonu, yayın 

kalitelerinin düşürülmesine yönelik çağrıda bulunmuştu.

Bu çağrıya ilk olarak Netflix ve YouTube’dan cevap gelmiş ve Avrupa ülkelerindeki yayın 

kaliteleri düşürülmüştü. Benzer şekilde Facebook ve Instagram da yayın kalitelerini 

düşüreceğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Bu kez Sony de PlayStation ile bu konuya destek verdi. Avrupa’da PlayStation download 

hızının 1 ay süreyle düşürüleceği açıklandı.

Sony Interactive Entertainment (SIE) CEO’su Jim Ryan, buna rağmen oyuncuların güçlü 

ve stabil bir multiplayer oyun deneyimi yaşayacaklarını söyledi. Ryani bu zor 

zamanlarda internetin stabil olmasına yardımcı olmak için üzerlerine ne düşüyorsa 

yapacaklarını belirtti. Türkiye, PlayStation’ın Avrupa ülkeleri listesinde yer almadığı için 

ülkemizde download hızları düşmeyecek.

Avrupa’da download hızları 1 ay boyunca düşecek

Google, enerj� depolama �ş�ne g�r�yor

Google’ın çatı şirketi Alphabet şimdi enerji depolama çözümleri 
üretmeye hazırlanıyor. 2024 yılında 40 milyar dolarlık yatırım alması 
beklenen bu alanda varlık göstermek isteyen Alphabet, sürücüsüz 
araç teknolojilerini de geliştiren X Laboratuvarları’nda, yeni bir pil 
teknolojisi geliştirmeye çalışıyor.

Alphabet’in bu konudaki çözümü ise tuz. Tuzla doldurulmuş pillerin soğutucu sıvı ile 

ısısının alınması üzerine kurulu sistem sayesinde güneş panellerinden veya rüzgar 

tirbünlerinden gelen enerji verimli bir şekilde depolanırken depolama tesislerinin hem 

maliyeti düşmüş hem de ömrü uzamış olacak. Ayrıca depolama kapasitesi de artacak.

Bloomberg New Energy Finance raporuna göre, 2017’de sadece 70 megawatt enerji 

depolanabilecek. 7 yıl içinde toplam depolama kapasitesi ise 45 Gigawatt’a ulaşacak. 

Ancak dünyanın temiz enerjiyi etkin şekilde kullanabilmesi ve kirli elektrik kaynaklarını 

terk edebilmesi için TWh’lar boyutunda depolama kapasitesi gerekiyor. Bu da enerji 

depolama pazarının büyümek için önemli fırsatlar barındırdığını gösteriyor. Alphabet’in 

de bu alanı Tesla’ya bırakmak istemediği anlaşılıyor.

Temiz enerji konusundaki en önemli problem, üretilen temiz enerjiyi depolayacak 

sistemlerin yetersizliği. Tesla bu konuda en gelişmiş sistemleri sunuyor ve Li-ion tabanlı 

pillerle, güneş enerjisinden veya rüzgar enerjisinden elde edilen enerjiyi depolayarak, 

enerji üretiminin daha düşük olduğu zamanlarda kullanımını sağlıyor. Ancak Li-ion 

pillerin kapasitesi ve ömrü, çoğu zaman yeterli olmuyor.
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Koronav�rüs Aşısı İç�n 
Süper B�lg�sayarlar Kullanılıyor
Yüksek işlem kapasitesine sahip olan süper bilgisayarlar, koronavirüs 

aşısı geliştirme çalışmaları için kullanılıyor. Bu bilgisayarlar, aşı 

geliştirme faaliyetlerine destek veriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke aşı geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Bu aşı 

geliştirme sürecinde ise yüksek teknolojili bilgisayarlar kullanılıyor.

Bilim insanlarının, Texas Gelişmiş Bilgi İşlem Merkezi’ndeki (TACC) Frontera süper 

bilgisayarını aşı geliştirme çalışmaları için optimize ettiği belirtiliyor. Bu süper bilgisayarın, 

ilgili verileri çok daha hızlı bir şekilde işleme kapasitesi sayesinde, aşı geliştirme 

çalışmalarında veri işleme kısmının hızlı şekilde tamamlanabileceği vurgulanıyor.

Süper bilgisayarla simüle çalışmalarının da daha hızlı bir şekilde yapılabilecek olması, 

araştırmacıların elini bu konuda rahatlatıyor.

Ayrıca süper bilgisayarlar yapılan koronavirüs enfekte simülasyonu çalışmalarıyla, aşının 

yanı sıra ilaç geliştirme çalışmalarının da daha hızlı bir şekilde ilerlediği belirtiliyor. Bu 

süreçte süper bilgisayarların kullanımının, süreci daha hızlı hale getirdiğini söyleyebiliriz.

Koronavirüs Aşısı İçin Süper Bilgisayar Desteği
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Bölüm/Görev

Doğum Yeri

Doğum Tarihi 

Medeni Hali

Askerlik 

Eğitim

Yabancı Dil 

İş Tecrübesi 

:  PLANLAMA /

   Planlama Mühendisi

:  ÇİVRİL / DENİZLİ

:  25.09.1973

:  EVLİ

:  YAPILDI

:  ÜNİVERSİTE

:  İNGİLİZCE

:  23 YIL

SEZEN SEVİNÇ

Renk

Müzik Türü

Yemek

İçecek

: Haki

: Pop

: İskender
: Ayran

EN SEVDİĞİEN SEVDİĞİ

EN SON

Okuduğu Kitap
İzlediği Film

: Beyaz Zambaklar Ülkesinde 
: 7. Koğuştaki Mucize

En çok görmek istediği yer:
Mısır, Piramitler.
Denizlide en sık gittiği yer:
Forum Çamlık.
Tuttuğu takım:
Galatasaray.
Tekstil olmasa yapmak isteyeceği meslek:
Otomotiv.
Neden tekstil:
Üniversite sınavına gireceğim sene tekstil 
mühendisliği bölümünde okuyan bir arkadışımın 
tavsiyesi üzerine bu bölümü tercih ettim..Denizli ’de 
çok yaygındı..İş olanakları çok fazlaydı.

Hobileri

Lise yıllarında masa tenisi oynuyordum. Osb'nin düzenlediği 
turnuva sayesinde içimdeki masa tenisi aşkı tekrar canlandı 
ve 30 yıl sonra tekrar oynamaya başladım.T urnuvada 3. 
Olduk. Güzel bir deneyimdi bizim için. Çok sık olmasa da 
bilardo oynuyorum. Birde yaz aylarında vakit bulduğum 
kadar yüzmeye gidiyorum. Evimde kedi besliyorum. Strese 
çok iyi geliyor. Tavsiye ederim.

Fobileri:
Kapalı yerlerde kalma korkusu, yükseklik korkusu.

Neden Denizli:
Liseyi İzmirde, Üniversiteyi İstanbul’da okuduktan sonra 
Memleketim Denizli ’ye dönmeye karar verdim. Tekstil 
sektörü  Denizli ’de yaygındı. Aileminde Denizli ’de olması 
benim bu kararı almamda etkili oldu. Evlilik kararı aldığım 
hayat arkadaşımda Denizli ’li olunca Denizli ’ye kalıcı olarak 
yerleşmiş oldum.

Neden Deniz Tekstil:
Mükemmel olduğu için.



23

Çalışanlarımıza çocukları ile beraber huzurlu ve sağlıklı bir ömür dileriz.

   >>>   Bu dönemde evlenen çalışanımız olmamıştır.   <<<

İrfan Bilmez 
Burcu Yoleri
Vildan Pehlivan
İlkay Demir 
Nergiz Çelik 
Arzu Önür

Hüseyin Yurdakul
Cevdet Çetin 
Kazım Akkoç 
Sümeyye Salman 
Meryem Altıntaş (Deniz Tekstil 

Boyahane İşletmesi) 

Çocuğu Olan
Çalışanlarımız

Evinizdeyiz
En Çok Mutlu Olduğunuz Yerde

Royal Ev Tekst�l Pazarlama ve T�caret Ltd. Şt�.

Pijamalardan 
sabahlıklara, günlük 
giysilerden, pofuduk 
terliklere evdeki 
mutluluğunuz...

EV GİYİMİ
Banyodan sonra da 
sizi kuş gibi hafif 
hissettirecek 
yumuşacık ürünler...

EV GİYİMİ
Uyku setleri, 
rengarenk 
nevresimlerle, yatak 
odanızda özel bir 
dünyanız olsun...

EV GİYİMİ
Sevdiklerinize 
kendilerini özel 
hissettirin. Verdiğiniz 
değeri güzel bir 
hediyeyle gösterin...

EV GİYİMİ

Mutlu Olun...

Çamlık Mah. Doğan Demircioğlu Cd. 2610 Sk. No: 7/A  Pamukkale / DENİZLİ  T: 0 (258) 212 51 08
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Kendine özgü tarzı, sıradışı enstrümanı ile 
Denizli'nin sesini Türkiye'ye duyuran bir sanatçı

Ailesi Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük beldesinden 

olan sanatçımız, babasının askeri görevinden dolayı 

bulunduğu Erzincan'da dünyaya geldi usta sanatçı. Müziğe 

merakını küçük yaşta farklı enstrümanlarla gösteren Özay 

Gönlüm, küçük yaşlarda ağız armonikası, ortaokul yıllarında 

keman ve daha sonra bağlama çalmaya başladı.

16 yaşındayken türkü derlemeleriyle tanınmış olan 

Muzaffer Sarısözen'le tanıştı. Ankara Radyosu 

Yurttan Sesler programı onun için sanat dünyasına 

güçlü bir adım oldu. Bir süre Milli Eğitim Bakanlığı 

Film Radyo Televizyon Merkezi'nde çalışan sanatçı 

"Yetişmiş Saz Sanatçısı" olarak Ankara Radyosu'nda 

çalışmaya başladı.

Ege yöresinin türkülerini sesi ve sazı ile ve Ege şivesiyle 

yansıttığı hikayeleriyle, dahası taklit yeteneğiyle çok hızlı bir 

yükseliş sağladı. Sahne almaya başladığı İzmir Fuarı 

macerası 10 yıl kadar sürdü. Zeki Müren gibi pek çok ünlüyle 

aynı sahneyi paylaştı. Bu dönemde şöhreti yakaladı ve pek 

çok 45'lik ve uzunçalara imzasını attı. Bu dönemde 

Yeşilçam'da bir filmde başrol oyuncusu oldu. 

TRT'de, tarıma ve çocuklara yönelik programlarda yer alan 

sanatçı Kültür Bakanlığı Halk Müziği Geliştirme Merkezi'nde 

(Hagem) Repertuvar Kurulu üyeliği yaptı. Son televizyon 

programı ise TRT-1'deki "Türk Halk Müziği İstekleri" oldu.

TRT repertuarına kazandırdığı yüzlerce türküden  “Çöz de al 

Mustafa Ali”, “Sobalarında kuru meşe”, “Denizli’nin 

horozları”, “Evlerinin önü bulgur kazanı”, “Avşar Beyleri”, 

“Cemilemin gezdiği dağlar meşeli”, “Tepsi tepsi fındıklar”, 

“Şu dağlar tepe tepe”yi bu dönemde plaklara okudu.

Daha çok "Ninenin Mektubu" tiplemelerindeki esprileriyle 

hatırladığımız sanatçımızın hikayeleri ve fıkraları çok sevildi. 

70'li yılların sonunda bağlama ustası Cafer Açın'a yaptırdığı 

"Yâren"i ile dikkatleri üzerine çekti. 

Ninenin Mektubundan 
Bir Kesit
Amanın yavrım,

Ben öyle duyuyom, o gocuman memleketlerde cicili bicili, boyalı moyalı,

şıngırdak fıngırdak, kirpikleri takma, saçları sokma, onlan bunlan düşüp

kalkma, gözleri elde, etekleri belde, artanı da yerde, sıska mıska, şıbıldak

gibi bazı, çirkin mirkin hanımlar, gızlar oluveriyormuş. Amanın onlara

tutuluveren de, yanıveren de deme yavrım. Alceen gızın soyu sopu belli, saçı

sırma telli, eline el değmemiş, kötü süt emmemiş, sevisi derinde, eti butu

yerinde olmalı. Dizine otutturuverdin mi kucağın dolmalı, domuz hem evlenince

pazara kadar değil, mezara kadar varmalı. Ee hanım dediğini de alaya kattın

mı, koluna taktın mı yakışmalı, duvara attın mı yapışmalı. Bu sözlerimi eyi

dinle bakem, bi kulağından sok da öte kulağını tıka, çıkıvermesin len. Senin

nazlı Eminen ne güne duruyo?

Özay Gönlüm’ün çalışmalarına 
konu olmuş Ninesi’nin Fotoğrafı
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Geçenlerde ekmek ediyodum. Açcık hamurum kaldıydı. Emine gelivedi.

“Koley gelsin ninem” deye artanını da o edivedi sağolsun. Maşallah bi olmuş

hopur hopur. Dilim dağı taşı gırkbin kere maşallah. Amanın, artanını da o

ediverdikten sonra iki süpürgü çalıvedi avluya, malların altlarını kürüyüvedi.

Ben de ah benim ak topanım, gövercinim, kalem kaşlım, nazlı gülüm, mor

zümbülüm, al bürgülüm, bol görgülüm, naha Alah seni allı başlı gelinler

edivesin, muradına er, gonca güller der, naha evlerine sarı sarı buğdeyler

yağıvesin deye dualar edivedim. Giderken de senin hesabiyetine şööle “e

gelinim olmecen mi len?”. Sarmeştim de iki yaneceğinden şappudu şuppudu

öpüvediydim. Amanin misler gibi kokuyo len. Ee öpmek filan deyince o gül yüzün

gülüyo de mi? Emi güzel yavrım, yokluğun köz oluyo yüreğimde.

TRT için pek çok alanda çalışan Gönlüm, 80’li yıllarda Maliye Bakanlığı’nın 

televizyon için hazırladığı KDV reklamlarında oynadı. ‘Çöz de Al Mustafa Ali’ 

türküsünü, ‘Fişini de Al Mustafa Ali’ diye seslendirerek halkı fiş toplamaya davet etti.

“Yâren”ini yanına katıp 42 ülkede konserler veren Özay Gönlüm, Kültür Bakanlığı 

Hagem’de Repertuar Kurulu üyeliği, TRT Türk Halk Müziği Repertuar Kurulu üyeliği 

ve birçok sınavda jüri üyeliği görevlerinde de bulundu.

1 Mart 2000 tarihinde, 2 yıldır çektiği akciğer rahatsızlığından dolayı vefat etti. 

Özay Gönlüm, peruk saçı, şık takım elbisesi ve yeleği, kolunda tesbihi, sazının 

altında bacağına serili mendili, ayağında çizmesi ile Ege yöresinden derlediği 

türküleri ama illa ki de “Ninenin Mektupları” ile hep hatıralarımızda yaşamaya 

devam edecek...

Filmleri: 1986 – Düğüm

Cemilemin gezdiği dağlar meşeli

Tepsi tepsi fındıklar

Sobalarında kuru da meşe yanıyor

Karahisar kalesi

Hatçam çıkmış gül dalına

Dağların başındayım

Elindedir bağlama

Gıcır gıcır gelir yarın kağnısı

Elif dedim be dedim

Evlerinin önü bulgur kazanı

Arabaya taş koydum

Asmam çardaktan

Denizli’nin horozları

Ninenin mektubu

Çil Horoz

Çöz de al Mıstıvali

En Tanınmış Türküleri Arasında Aşağıdakiler Sayılabilir:

Manisayla Bergamanın arası

Onikidir şu Burdur’un dermeni

Hıkkıdık duttu beni

Evren köy

İki keklik

Gımıldanıver

Bağlamamın Dügümü
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Gazap Üzümler�
Yayımlandığı günden bu yana büyük ses getirmeyi başaran ve 

John Steinbeck’in en önemli eserlerinden biri olarak gösterilen 

Gazap Üzümleri, 20’nci yüzyılın başyapıtları arasında yer alıyor. 

Yazara Pulitzer ödülünü getiren kitap, 1929 Sanayi İnkılabı sonrası 

Amerika’nın yaşadığı ekonomik buhranları gerçekçi bir dille 

okuyucuya aktarıyor. Açlık, sefalet, büyük umutlar ve hayaller 

çerçevesinde işlenen hikaye, sahip olduğu yalın dili ile de romanı 

okuyucu için akıcı bir hale getiriyor. Okudukça adeta o yıllara 

gideceğiniz ve kahramanların acılarını kendi içinizde 

hissedeceğiniz muhteşem bir olay örgüsü sizi bekliyor. John 

Steinbeck imzalı bu başyapıtı bir çırpıda okumaya hazır olun!

Kaliforniya’ya Giden Umuda Yolculuk

Romanın ana karakteri olan Tom, işlediği cinayet sebebiyle yedi 

yıl hapis cezasına çarptırılmış, bu süre zarfında da ailesinden 

herhangi bir haber almamıştır. Yedi yılın sonunda hapisten çıkan 

Tom, otostop ile evinin yolunu tutar. Ancak vardığında ailesi orada 

yoktur, dahası evinin yerinde de yeller esmektedir. Komşusundan 

ailesi ve evi hakkında bilgi alan Tom, dönemin kurak Amerika’sı 

sebebiyle ailenin topraklarını artık işleyemediğini, açlık ve sefalet 

çeken ailenin bu nedenle Kaliforniya’da portakal bahçelerinde 

çalışmak üzere yola çıkma hazırlığında olduğunu öğrenir.

Bu andan itibaren Tom ailenin peşine düşer. Onlarla birlikte 

Kaliforniya’da yaşayacak, portakal bahçesinde işçi olarak çalışıp 

bol kazançlar elde edecektir. Tom ve ailesi için artık umuda 

yolculuk başlamıştır. Peki, Kaliforniya gerçekten bol kazanç elde 

edecekleri bir yer midir? Açlık ve sefalet artık gerçekten geride mi 

kalmıştır? Kapitalizmin doruklarına kadar işlendiği bu kitapta, tüm 

bu soruların gerçek yanıtları cevap bulacaktır.

Bunları Biliyor muydunuz?

John Steinbeck, dönemin Amerika’sında yaşamış ve o yıllarda 

öğrenciyken, kitapta bahsi geçen tarlada çalışıp geçimini 

sürdürmeye çalışmıştır. Bu nedenle kitaptaki olaylar ve bazı 

kahramanların gerçek kişileri yansıtması sebebiyle, kitabın 

otobiyografik özelliklere sahip olduğu söylenir. Ayrıca kitap 1940 

yılında beyaz perdeye aktarılmıştır. Senaryosunu Nunnally 

Johnson kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise John Ford 

oturmaktadır.

Ebat : 14x21
Kağıt Tipi : 2. Hamur
İlk Baskı Yılı : 2015
Baskı Sayısı : 4. Basım
Dil : Türkçe
Medya Cinsi : Ciltsiz
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F�kret Şeneş Şarkıları 1 & 2
İlk Türk kadın şarkı sözü yazarı Fikret Şeneş 2015 yılında, 94 yaşında 

vefat ettiğinde ardında Türk Pop Müziğine üç yüze yakın eser bırakmıştır. 

1960'ların sonunda ilk Türkçe söz yazdığı şarkı "İki Yabancı" olmuştur. 2 

albümden oluşan setteki şarkılara baktıkça kendisinin ülkemiz 

müziğindeki büyük katkısına siz de hak vereceksiniz.

Esaret�n Bedel�
Bankacı olan Andy Dufrense, karısını ve sevgilisini öldürmekle 

suçlanmaktadır. Suçsuz olduğu halde bunu kanıtlayamayan adam 

hapishaneye gönderilir. İlk başlarda hapishane magandalarıyla başı derde 

girse de bir süre sonra orada yaşamayı öğreniyor ve tam 20 boyunca 

suçsuz yere ceza çekiyor. Daha sonra bankacılık yetenekleriyle hapishane 

müdürünin işlerini takip etmeye başlıyor ve bu noktadan sonra işler 

değişmeye başlıyor. Film gerek işlenişiyle gerek oyunculuk performanslarıyla 

IMDB listesinin en tepesindeki yerini yıllardan beri korumaktadır. Bugüne 

kadar herkesin sevdiği film olan Esaretin Bedeli, aldığı sayısız ödül ile de 

bunu göstermiştir.

Dergimizi hazırladığımız bu günlerde Covid - 19 salgını nedeniyle maalesef tüm sinema salonları kapatılmış durumda. 

Dolayısıyla mutlaka izlenmesi gerekenler listesinden önemli bir yer tutacak muhteşem bir filmi internet üzerinden 

izlemenizi önereceğiz. puhutv.com gibi sinema izleme sitelerine üye olarak ücretsiz izlemeniz mümkün.

İyi seyirler...

CD 1

1.Sezen Aksu - Tanrı Misafiri

2.Manga - Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile

3.Rafet El Roman - Anlamazdın

4.Fatma Turgut - Palavra

5.Evrencan Gündüz - Nasılsın İyi Misin

6.Ali İnsan - Memleketim

7.Tuğba Özerk - Aşk Defteri

8.Nalan - Olanlar Oldu Bana

9.Serel Yereli - Bambaşka Biri

10.Şevval Sam - Sensiz Yıllarda

11.Cem Yenel - Son Yolcu

12.Müge Zümrütbel - Baksana Talihe

Filmin Başrol Oyuncuları: Morgan Freeman, Tim Robbins, Bob 

Gunton, William Sadler ve Gil Bellows

Tür: Dram

CD 2

1.Sıla - Her Yaşın Bir Güzelliği Var

2.Yıldız Tilbe - Mutluluğun Bedeli

3.Yalın - Olur Ya

4.Buray - Kimler Geldi Kimler Geçti

5.Rubato - Bana Yalan Söylediler

6.Sıx Pack - Sana Bana Yeter

7.Bengü - Bir Günah Gibi

8.Mustafa Ceceli - Düşünme Hiç

9.Yeşim Salkım - Uykusuz Her Gece

10.Irmak Arıcı - Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz

11.Can Oflaz - Ben Varım

12.Işıl Yücesoy - Dönüyorum Eski Sevgilime

13.Ceylan Çapa - Ne Günler
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Denizli'den Antalya yoluna çıkmak hep heyecan veriyor 
nedense. İşleri-güçleri, telaşlı bir hayatı olduğu gibi 
geride bırakıp özgürlüğe açılmak...

Yanınıza alacaklarınızı listeleyip gidenlerdenseniz, deniz kıyısındaki 
seyahatleriniz için şablon liste hazırlamak belki de gezme tutkunuzu 
daha da kolaylaştıracak.

İncekum
Marmaris merkeze gitmeden önce Çamlı Köyü yolundan İncekum 
plajına tur yapan traktörlerle gitmeniz mümkün. Aracınızla gitmenize 
izin verilmiyor. Plaj Kızılçam ormanlarına yaslanmış biraz kayalık ama 
küçük bir kısmı kumsal. Deniz tabanı ince kumdan oluşuyor. Günlük 
program için uygun bir yer. İncekum plajı aynı zamanda kara yoluyla 
ulaşımı olmayan Sedir Adası'ndaki Kleopatra plajının karşısında yer 
alıyor. 

Marmaris Halk Plajı
Marmaris çok kalabalık hale gelmiş, daha şehirleşmiş bir görüntüye 
sahip olmasına rağmen halâ cezbedici bir turizm beldesi. Yolumuzu 
koylara çevirmeden önce çarşıda biraz dolaşıp, deniz kenarında 
yürümek oldukça iç açıcı. Denize hemen girmek isteyenler için 
Marmaris Halk Plajı biraz kalabalık bir seçenek olabilir. Denizi çok 
berrak olmasa da tercih edilebilir. Artısı etrafında birçok yeme içme 
mekanlarının olması bence.

Mavinin en güzel tonlarını göreceğiniz, 
deniz kokusunu içinize çekeceğiniz güzel 
bir rota hazırladık sizin için.

Şehir merkezinden çıkar çıkmaz acıkmak nedir :) Tavas yol ayrımından 
Marmaris yoluna doğru ilerleyebiliriz bence. Tavas'da ev baklavası 
yemek güzel bir pide öncesi. Belki de önce ev baklavası yemek :) Ben 
de tatlıya dayanamayanlardanım galiba...

Tavas ve Kale'yi geçtikten sonra o kadar güzel manzaralar karşılıyor ki 
sizi, yemyeşil ormanların içinden geçerken bulacağınız yol kenarı 
mekanlarda, kendi ayakları üzerinde zor duran taburelerde oturarak mola 
vermek, sıcacık çayınızı yudumlayıp yakıcı oksijeni içinize çekmek. 
Ardısıra virajları, Muğla'nın yanıbaşından geçen yolları aşıp bu defa 
Köyceğiz'e mi Göceğe'mi gidelim dediğim yol ayrımında kararımı 
Marmaris'den yana kullanıyorum. Yol üzerinde Çetibeli mevkiine 
geldiğinizde halâ birşeyler yemediyseniz size önerebileceğimiz bir 
mekan Çağlayan Restaurant. Veya biraz ilerden Çınar köyü yoluna 
saparsanız Çınar Restaurant'ta minderlerin üzerinde bir köy sofrasında 
bulursunuz kendinizi.

MARMARİS 
KOYLARI
MARMARİS 
KOYLARI
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Turunç
Belki de bu bölgedeki en cezbedici isimlerden biri de Turunç. Adı o 
kadar deniz ruhuyla iç içe ki. D vitamininizi sadece bedenize de değil 
ruhunuza da yükleyecek bir enerjisi var. Saklı bir bölge olan Turunç'a 
ulaşmak kara yoluyla epey zor. Doğanın içinde kıvırıla kıvrıla giden 
yolları sevenler için rüya gibi olabilir ama. Teknelerle de ulaşmanın 
mümkün olduğu Turunç, tavsiyelerimiz arasında ön sıralarda.

Kız Kumu
Marmaris birbirinden güzel koylara açılan bir kapı gibi adeta. Datça 
yolundan 15 kilometre kadar ilerledikten sonra Bozburun yol ayrımına 
saparak bir o kadar daha yol katettiğinizde Kızkumu'na ulaşırsınız. 
Denizin yüzeyine yakın kumların üzerindeki gezenti turistler, onları 
deniz üzerinde yürüyormuş görüntüsüyle büyülüyor. Çok uzun süre 
zaman harcamak yerine buradan Turgut Şelalesi'ne enerjinizi 
saklamanızı öneririm. Şelalenin yemyeşil doğanın içinden yukarıya 
doğru, tam kalbine su şırıltılarıyla ulaştığınızda özümüzün doğaya ait 
olduğunu hissedeceksiniz. Ayakkabılarınızın kaygan olmaması çok 
önemli olduğunu unutmayın.

İçmeler
Marmaris'e çok yakın plajlardan bir tanesi de İçmeler. Yaklaşık 8 km 
mesafede güzel bir plaj. Yakıcı sıcaklarda seyahat etmeyi çok tercih 
etmeyeceğim bir yer ama denizi ve güneşi sevenler için ideal. 
Hediyelik eşya satan dükkanlarıyla renkli bir  ortam sunuyor. Denizi 
oldukça temiz ve yeme-içme, konaklama imkanları rahat bir bölge.

Selimiye
Bu yönde görülmesi gereken yerlerden biri de Selimiye'dir bence. 
Güzel bir kumsalı olmamasına rağmen son derece modern bir turizm 
beldesi olmayı başarmış, lüks yatların konaklama mekanı muhteşem 
bir belde. Fiyatları maalesef oldukça yüksek ama standartların 
üzerinde bir tatil sunuyor. 

Çiftlik Koyu
Son yıllarda ısrarla tavsiye edilen Çiftlik Koyu da görülecek ve 
hatıralara kaydedilecek güzel noktalardan biri. Epey yol katetmek 
zorunda kalıyorsunuz bu tertemiz koya ulaşmak için. Az sayıda 
işletme mevcut olduğu için biraz hazırlıklı olmanızda fayda var. 
Günlük tekne turlarının ve özel yatların uğrak noktalarından biri. Yine 
de aşırı bir kalabalık yok.

Saklı Cennetler
Marmaris'den sonra Datça yolunun alt kısmını birazcık 
anlatabildiğimiz yazımızdaki güzergâhlar bir tatil planı için epey fazla. 
Doğanın ruhunuzu saracağı bölgede muhteşem koy ve plajlar, farklı 
aktiviteler, tatil mekanları, sadece teknelerle uluşabileceğiniz saklı 
cennetler mevcut. Konaklama konusunda merkezi bir yerde, bir butik 
otelde veya kısıtlı imkanları olanlar için bir çadır kampta konaklayıp 
günlük programlarla farklı noktalara ulaşmak size doyasıya bir gezgin 
tatili yaşatacak.
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Boyahane Yemekhanem�zde 14 Şubat’a Özel Tema

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

Boyahane Yemekhanemizde Sofra Grup tarafından düzenlenen temalı yemek günleri devam ediyor. 

Boyahane Yemekhanem�zde Karaden�z Günü Teması Vardı

Kuşbaşından daha iri doğranmış 
dana etlerini yumuşayıncaya kadar 
haşlayın.
Diğer yandan, tırnak pideleri küp 
küp doğrayın.
Salça veya pul biber ekleyerek 
tereyağını da eritin.

Pideleri tabağa alıp üzerine 
pişen etleri yerleştirin. Eritilmiş 
tereyağını etlerin üzerinden 
gezdirip, yanında soğan ve 
yoğurt ile soğumadan servis 
edin.

HAZIRLANIŞI SERVİS

Af�yet olsun.

Periyodik olarak düzenlenen tema günlerinde Karadeniz Teması uygulandı. Karadeniz esintileri ile süslenen 
yemekhanede Karadeniz ile özgünleşmiş yemekler servis edildi.

Etl� T�r�t

3 kg kuşbaşı dana eti.
5 adet pide
2 kg yoğurt
1 kg soğan
2 yemek kaşığı tereyağ
1 tatlı kaşığı salça veya pul biber

MALZEMELER
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Yaşam Kaynağımız “Su’’

Yeterl� M�ktarda Su İçmen�n Faydaları

Bedenimizin %70’e yakını sudur. Sofralarımızın değişmez 

gıdasıdır. Sağlıklı kişilerde su ihtiyacı; yaşa, iklim koşullarına, 

tükettiği besinlere, yaptığı fiziksel aktiviteye göre değişir.

Yetersiz su tüketen kişiler, sindirim sorunu ve kabızlık çekerler,çabuk 
acıkırlar ve kan şekerlerinde dalgalanma yaşarlar. Yemek esnasında su 
içenlerde ise, mide asiti fazla salgılanacaktır, bu da mide 
ekşimesi,mide yanması gibi şikayetleri ortaya çıkarır.

En doğru su içme formülü yemekte en fazla 1 bardak ile sınırlı 
kalmaktır, böylece mide daha rahat edecektir. Bu yüzden her lokma ile 
su içen çocuklarda karın ağrısı şikayeti çok olur. Yemeklerden 2saat 
sonrasına kadar çay dahil hiç bir içecek ve yiyecek alınmamalıdır.Bu 
süre midenin doğru sindirimi gerçekleştirmesi için gereklidir.

Yemeklerden 2 saat sonrasını beklemek zor olsa da buna değecektir. 
Bunun başka bir iyi tarafı da vardır. Dışarıda sağlıksız, hijyene uygun 
olmayan bir gıda tükettiyseniz mide asiti bu mikropları da temizler ve 
hasta olmazsınız. Yani yemekten yarım saat önce ve yemekten 2 saat 
sonra su içilmesi çok önemlidir ve en doğru zamanlamalardır. 

Su içmek,anlamsızca kilo alma gibi sorunlara da faydalıdır.Hepimiz 
yemekten 4-5 saat sonra bir açlık hissi yaşarız.Bu glisemik indeksi 
yüksek gıda tükettiğimizdendir ve insüline verilen bir cevaptır. Bu 
durumda su içmeniz açlık hissinizi hafifletir ve leptin hormonunun 
devreye girmesini sağlayarak yağ yakımını başlatır.Daha etkili bir diğer 
yöntem olarak da suyunuza bir tatlı kaşığı sirke katabilirsniz, tabi 
burada sirkenizin doğal ev yapımı bir sirke olması çok önemli. Sirkeli 
su, yağ yakımı sırasında oluşan atıkların vücuda verdiği zararı en aza

 indirir ve aynı zamanda da yağ yakımını harekete geçirir.

Asitli içecekler ve meyve suları ile su ihtiyacını karşılamak hücre 
düzeyinde sıvı kaybına yol açar ve önemli miktarda mineral kaybına 
neden olur ve tabi bu da bir çok hastalığın başlangıcıdır. Bedenin su 
ihtiyacını meşrubat, çay ve kahve gibi içeceklerden sağlayamayız, 
bunların hiç biri suyun yerini tutamaz. Ayrıca bol su tüketimi cildimizi 
daha nemli ve canlı yapacaktır.

İçtiğimiz her su da aynı değildir. Örneğin; hepimizin bildiği zemzem 
suyu çok şifalıdır, şekeri ve tansiyonu düşürür. Nedenini pek bilmeyiz 
ama zemzem suyu alkali ve bol mineralli bir sudur. Mineral değeri çok 
fazladır. Dünyada zemzeme benzeyen 2 – 3 adet su kaynağı vardır. 
Bunlardan biri Japonya’da Okinava’dadır. Japonya’da hastanelerde 
alkali su terapileri yapılır, 2 litreye yakın alkali su içerler, böylece güçlü 
bir beden temizliği sağlarlar. Ancak en kaliteli suyu bile plastik şişe gibi 
kanserojen ambalajlarda muhafaza etmek suyun kalitesini tamamen 
bozacaktır.

Suyun devamlığının sağlanması için bilinçli tüketilmelidir. Örneğin; 
sebze ve meyveler elde yıkamak yerine su dolu bir kapta yıkanırsa 
yılda ortalama 18 ton su tasarrufu sağlanabilmektedir. Dişleri 
fırçalarken, yüz yıkarken suyu akar vaziyette bırakmamak günde 6 
litreye kadar sudan tasarruf edilmesini sağlar.

1 -Ağız kokusunu önler.
2-Kan hacmini artırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir 
şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar.
3-Kırık, kepek, dökülme gibi saç problemlerine engel olur.
4-Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin gideril-
mesini sağlar.
5-Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemede 
yardımcı olur.
6-Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi 
beyin fonksiyonlarını düzenler.
7-Stresle savaşmada öncüdür.
8-Emziren anneler için süt yapıcı en önemli kaynaktır.

9-Reflüye iyi gelir.

10-Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken, vücut direncine katkıda 

bulunur.

11-Cilt sağlığının korunmasında önemli etkileri vardır. Yeterli miktarda 

su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç bir görünüme 

kavuşur.

12-Vücut ısısını dengeler.

13-Vücuttan ödemin atılmasını sağlar.

14-Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizmayı çalıştırır ve 

hızlandırır.

15-Su içmek, böbrek rahatsızlıklarından korur

YETİŞKİNLER

Ortalama Günde 
2-3 lt.

4-8 YAŞ

Ortalama Günde 
1-1,5 lt.

9-13 YAŞ

Ortalama Günde 
1,5-2 lt.

14-18 YAŞ

Ortalama Günde 
2-2,5 lt.

Hazırlayan : Sena Kuloğlu
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Günlük Hayata Da�r Prat�k B�lg�ler
Pek çoğumuz farkında olmasak da günlük hayatımıza gördüğümüz, duyduğumuz, kullandığımız şeylerin arkasında bilimsel gerçeklerin 
açıklamaları var. Bu sayımızda iki konuda merak ediyor olabileceğiniz konulara değindik.

Çaydanlığın içindeki suyun önce alt tabakası ısınır. Sıcaklık yükseldikçe dipte buhar kabarcıkları (hava 
kabarcıkları değil) oluşur. Sudan daha hafif olduklarından yukarı doğru yükselen bu kabarcıklar üst 
kısımlarda daha soğuk olan su tabakalarıyla karşılaştıklarında sönerler. Çok sayıda kabarcığın sönüşünü biz 
tıslama sesi olarak duyarız. Yani bu ses oluşup sönen kabarcık sayısı arttıkça artar. Çaydanlıktaki suyun 
tamamı kaynama noktasına kadar ısındığında, buhar kabarcıkları sönmezler; çünkü üst kısımlarda 
karşılaşabilecekleri soğuk tabaka kalmamıştır. Bu durumda artık tıslama sesi duyulmaz; çaydanlıktaki 
suyun tamamı kaynamaktadır.

İki tür kir zerreciği vardır: Yağlı ve yüklü olanlar. Sadece su ile yıkayarak onlardan kurtulamayız çünkü 
vücudumuza ve giysilerimize tutunma eğilimindedirler. Tabii işleri daha da zorlaştıran bir şey vardır ki yağ su 
ile karışmaz. Sabun moleküllerinin  (molekül yapılarından gelen) kendilerine has bir özelliği vardır. Bu 
moleküller yağlı ve yüklü kir parçacıklarına yapışırlar. Giysiler bu aşamada su ile durulandıklarında sabun ve 
kir çıkmış olur. Yani aslında sabun mikropları öldürmez. Sadece vücudumuza yapılmasını engellemiş olur. 

Soğanı doğrarken, soğan hücrelerini de parçalara ayırmış oluruz. Soğan hücreleri iki bölümden oluşur. 
Bunlardan biri “allinazlar” diye bilinen enzimleri içerir. Diğeri de sülfit bileşiklerinden oluşan aminoasitleri 
içerir. Allinazlar sülfitleri parçalayarak sülfenik aside dönüştürürler. Kararsız bir yapıya sahip olan sülfenik 
asit ise kısa sürede uçucu bir kükürt bileşiğine dönüşür. Bu gaz hızla havada yayılır ve gözümüze 
ulaştığında da yakıcı bir aside dönüşür.

Ancak gözümüzü yakan tam olarak bu gazın etkisi değil, göz yaşımızla tepkimeye girmesi sonucu oluşan 
sülfürik asittir. Sülfürik asit gözümüze temas ettiğinde de gözyaşı bezlerimiz bu tehlikeyi algılar ve nüfus 
eden sülfürik asidi  gözyaşı salgılamaya başlar.

Denizanaları bir tehdit hissettiği anda knidoblast adı verilen savunma hücrelerini kullanır. Bu hücrelerin 
içindeki 'nematosit' adı verilen yakıcı kapsüller dışarı çıkarak temas ettiği yüzeye zarar verir. Denizanaları bu 
kapsülleri sadece savunmak için değil avlanmak için de kullanır.

Denizanasına dokunduğumuzda, denizanası bunu bir tehdit olarak algılar ve savunma hücrelerini derimize 
empoze eder. Hücre içinden çıkan her yakıcı kapsül patlayarak derimize biraz daha zarar verir.

Kediler, gündüzleri sadece mavi ve yeşil rengi seçebilirken, geceleri renk seçme ihtiyacı olmadığından 
birçok canlıdan avantajlı hale gelirler ve görme keskinlikleriyle büyük bir hareket kabiliyeti kazanırlar. 
İnsanların el feneriyle aydınlatarak zar zor önünü görebildiği karanlık mekanlarda kediler yirmi metre 
uzaklıktaki bir hayvanın kuyruğunu bile seçebilir ve son derece çevik hareketlerle ona ulaşabilirler. Kedilerin 
görme kabiliyetini arttıran bu özellikleri aynı zamanda geceleri de gözlerinin parlamasına neden olur.

Kedilerin gözlerinin damar yapısının özelliği içerisinde 'guanin kristalleri' adı verilen ve gözün arka kısmına 
düşen ışığı yeniden retinaya yansıtan bir madde olmasıdır. Bu sayede retinaya tekrar yansıyan ışığın bir 
kısmı mercekten geri döner ve geceleyin kedilerin gözlerinin parlamasına sebep olur.

Çaydanlığın Şarkısı

Sabun ve Kir

Soğan neden gözlerimizi yaşartır?

Denizanası ile temas etmemizin vücudumuza zarar vermesinin nedeni nedir?

Kedilerin gözleri geceleri neden parlar?




