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Değerli Bantboru Ailesi ve değerli iş ortaklarımız,
Bu sayımızda sizler ile yeni bir gelişmeyi paylaşıyor olacağız.
Bantboru, kuruluş yıllarının başından beri yurtdışı temaslarda bulunmuş,
know-how satışı gerçekleştirmiş, ihracat ile çok erken yıllarda tanışmış bir
kültür içinden gelmektedir.
Sahip olduğu bu tecrübeler sayesinde Türk Otomotiv Sanayi’nde güvenilir,
önemli ve değerli bir yer edinmiştir. 2000’li yılların başından itibaren, Türk
Otomotiv Ana Sanayi’nin Avrupa’ya başlattığı ihracat atılımı, beraberinde
Avrupalı ve Uzakdoğulu yan sanayilerin de Türkiye’ye yatırımını getirmiştir.
Bantboru’nun, Avrupalı yan sanayilerin Türkiye’deki çözüm ortağı olma
macerası da bu yıllara denk gelmektedir.
İlk olarak 2001 yılında, o zamanki adı ITT Fluid Handling Systems olan,
sonra Coopers Standard Automotive‘e satılan şirket ile Ford Otosan Transit
Connect‘e yakıt sistemleri parçaları üretimini gerçekleştirmiştir.
Daha sonra aynı iş modelini bu sefer Oyak Renault Clio projesi için 2006
yılından itibaren klima boru ve hortumları için hayata geçirmiş, bu işbirliğini
Ford Otosan Transit projesi için direksiyon sistemleri üretiminin devreye
alınması ile taçlandırmıştır.
Müşteri beklentilerinin daha iyi seviyede karşılanması için Hutchinson ve
Bantboru bu iş birliğini, klima ve direksiyon üretimleri için ayrı bir şirket
kurarak devam ettirmek niyetine girmiş, JV şirket kuruluş anlaşmasını
21/04/2016’da imzalamışlardır.
Kuruluş işlemlerinin 2016 sonuna kadar bitirilmesi planlanan yeni şirket,
ilerleyen dönemde klima ve direksiyon parçaları dışında başka ürünleri de
devreye almayı hedeflemektedir.
Bu gelişmenin hem Bantboru’ya, hem de ülke ekonomisine katkılarını
görmek için sabırsızlanıyor, bu vesile ile sizlere saygı ve sevgilerimizi
sunuyoruz.
Utku AKSOY
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1 Mayıs’ta Çanakkale’de...
Bant Boru 1 Mayıs’ta hak ve mücadelenin sembolü Çanakkale’deydi.
Ülkemizin geleceği için ter döken, vatanın bekası için can veren yiğit
şehitlerimizin yanında, tüm şehitlerimiz için kalbimiz ve ruhumuzla
omuz omuza işçi bayramımızı kutladık. Emeğin ve hakkın sesini
Şehitler Mahşeri Çanakkale’de haykırmak için Türk İş çatısı altında
Türk Metal olarak bir araya geldik.
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İşin Sırrı
1972’den beri çift cidarlı boru imalatımızın kalitesini sistemli çalışmamıza borçluyuz. Bu çalışmayı
görebilmeniz için üretim şemasını ve metal sacın hassas boruya dönüşüm sürecini sizin için derledik.

Çift Cidarli Boru İmalat Aşamaları

Rulo Sac

Büyük Sac Dilme

Bakır Kaplama

Küçük Sac Dilme

• Rulo olarak fabrikamıza gelen saclar fabrikamızın dilme bölümünde
büyük sac dilme adı verilen operasyon ile üç dilime ayrılırlar,
• Dilinmiş sac dilimleri kaplama fabrikamızda elektrolitik bakır işlemi ile
kaplanırlar,
• Bakır kaplanan sac dilimleri fabrikamızın dilme bölümünde küçük sac
dilme operasyonu ile üretilecek boru çapına göre bant şeklinde tekrar
dilinirler,
• Küçük sac dilme işleminden sonra saclar fabrikamızın boru imalat
bölümünde proses makaralarından geçirilerek boru şeklini alması
sağlanır. Boru şeklini alan sacın sıcaklık ile birbirine kaynatılması
sağlanarak boru imalatı tamamlanır.

Çinko ve Pvf (Polyvinl Fluoride) Kaplama Aşamaları
1992 yılından beri çinko - PVF kaplama yapan fabrikamızın üretim akışı
aşağıdaki gibidir;
• Fabrikamızın boru imalat bölümünde üretilen bakır kaplı çift cidarlı
veya tek cidarlı çelik borular çinko ve pvf kaplanması için kaplama
fabrikasında işleme alınırlar,
• Kaplanacak borular çözücüde açıldıktan sonra doğrultma ünitesinde
doğrultulurlar ve ön temizlik işleminden geçer .Sonrasında borular
sırasıyla elektrolitik çinko kaplama, pasivasyon ve pvf boya kaplama
işlemine tabi olurlar,
• PVF ile kaplanan boruların kaplaması kurutma fırınında kurutulur ve su
ile soğutma operasyonu sonrası kaplanan borular sarıcıda kangal halinde
tekrar sarılırlar.
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Boru İmalatı

Bakır Kaplı Boru

Çözücü

PVF Kaplanmış Boru Sarıcı

Doğrultma Ünitesi Yüzey Temizleme

Çinko Kaplama

Kurutma

Ön Isıtma

PVF Kaplama

Pa Kaplama Aşamaları
• Çinko kaplanmış boru kangalları çözücüde tesis hızı ile senkronize
olarak açılır ve birinci çekici ile çekilen borular depolama (akümülatör)
üzerinden doğrultma ünitesinde doğrultulurlar.
• Doğrultulan borular yüzey temizleme operasyonuna tabi tutulur ve
epoksi primer kaplanırlar,
• Primer kaplanan borular ön kurutma sonrası indüksiyon ile ısıtmaya
tabi tutulur ve ekstrüzyon ünitesinde polyamid kaplanırlar,
• Polyamid kaplanan borulara izlenebilirlik amacıyla PLC üzerinden
markalama yapılır ve kaplanmış Polyamid soğutulur,
• İkinci çekici ile gerginliği ve hızı ayarlanan polyamid kaplanmış borular
akümülatör sisteminin sarıcısı ile kangal halinde tekrar sarılırlar.

Çinko Kaplanmış
Boru Kangalı

Çözücü

Doğrultma Ünitesi Çekici - 1

Yüzey Temizleme

Soğutma

Markalama

Polyamid Kaplama Isıtma

Primer Kaplama

Çekici - 2

Sarıcı
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Büyüme Hedefimizdeki
Yol Arkadaşımız: Yetenek Akademisi
Günümüzün hızla değişen dünyasında,
küreselleşmenin bir sonucu olarak yükselen rekabet
ortamında şirketlerin sürdürülebilirliklerini korumaları
için, değişime uyum sağlamaları bir önkoşul. Bugün
teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin etkisiyle,
değişime bir de “hız” faktörü eklendi. Şirketler de
tüm kaynaklarıyla birlikte çevre ve zaman koşullarına
bağımlı yaşayan organizmalar olarak, değişimin
hızına uyum sağlamayı her geçen gün daha fazla
önemsiyorlar. Ancak sadece teknolojik seviyede
ve diğer üretim kaynaklarında rekabet edebilir
olmak, artık yeterli değil. Sürdürülebilir başarı için
şirketlerin en önemli kaynağı olan insan kaynağına
da en üst düzeyde önem verme bilinci iş dünyasında
yaygınlaşıyor.

Günümüzde bir şirketin değeri sadece maddi
varlıklarıyla değil, entelektüel sermayesiyle, bir başka
deyişle çalışanlarının katkısıyla ölçülüyor. Öte yandan
sürekli çeşitlilik kazanan toplumsal ve ekonomik
koşullarla ve buna bağlı olarak iş hayatı içinde aktif
olarak yer almaya başlayan yeni kuşakların yapısı
ve beklentileriyle birlikte, insan kaynağının stratejik
önemi artmaya devam ediyor. İş hayatında gittikçe
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daha etkin bir yer almaya başlayan Y kuşağının
beklentileri önceki kuşaklardan farklı. Y kuşağı
daha sorgulayıcı, teknolojiyle uyumlu, duygu ve
deneyimlerini, dolayısıyla mutlu olduğu işte çalışmayı
daha fazla önemseyen; öğrenme, gelişim ve kişisel
kariyer planlarını gerçekleştirme fırsatlarına daha
fazla önem veren bir kuşak. Bu doğrultuda, şirketler
sahip oldukları insan kaynağının beklentilerini

karşılamanın sağlayacağı mutlu ve verimli çalışanların
şirketin rekabet gücüne katma değerini gittikçe daha
fazla önemsiyor ve dünyada stratejik insan kaynakları
yaklaşımının benimsenmesi yaygınlaşıyor.
Bantboru olarak, gelişen teknolojiyi ve fırsatları takip
eden; inovatif bakış açısı, fark yaratma misyonu ile
liderlik hedefiyle sürekli gelişen bir dünya şirketi olma
vizyonuna sahip, büyüyen bir şirketiz. Vizyonumuza
ilerlerken çizdiğimiz yol haritasında, sahip olduğumuz
insan kaynağının değerinin bilincinde olarak ve
hızlı büyüyen organizasyonumuzun gerektirdiği
çağdaş stratejik insan kaynakları yaklaşımını
benimseyerek, organizasyon ve çalışan beklentilerinin
birbirleriyle uyumlu biçimde karşılanmasını sağlamak
amacıyla, Mart 2016’da Yetenek Akademisi Yönetim
Danışmanlık firması ile Organizasyonel Kapasite
Geliştirme Projesi’ni başlattık.
Yetenek Akademisi, ana amaçları organizasyonel
gelişim strateji ve modellerinin belirlenmesi,
yetkinliklerin ve yeteneklerin keşfedilip geliştirilmesi,
yönetim sistemlerinin ve insan kaynağının birbirleriyle
ve iş stratejileri ile uyumlu hale getirilip yönetilmesi
olan bir Yönetim Danışmanlık firmasıdır. Bugüne
kadar ona yakın sektördeki farklı ölçekli firmalarda
sistem tasarlamış ve kurmuştur. Kurumlara özel
çalışmalarını devam ettirmektedir.
Yetenek Akademisi’nin Bantboru’da izlediği yöntem,
Şirket’in uzun vadeli genel işleyişi için gerekli
yönetim sistemlerini geliştirmek, kurumsal yapının
tasarlanması, kurgulanması, iş analizi, kariyer

planlama, ücret modeli, performans yönetimi,
yetenek yönetimi sistemleri kurgulanması gibi temel
faaliyetler çerçevesinde yapılandırılmıştır.
Bantboru’nun kurum kültürünün ve mevcut
organizasyonel yapısının değerlendirilmesi,
çalışanların hedefleriyle şirket hedeflerinin uyumlu
hale getirilmesi, Şirket’in stratejik hedeflerine
ulaşabilmek için ihtiyaç duyacağı organizasyonel
gelişim süreçlerinin tasarlanması, çalışanların
gelişimlerinin ve kariyer planlarının desteklenmesi
ve tüm bu süreçlerin “yazılan yapılır, yapılan yazılır”
anlayışıyla Bantboru kütüphanesinde yer alacak
biçimde prosedürlere dönüştürülmesi için gereken
altyapının kurulması, Yetenek Akademisi’nin
organizasyonel kapasite geliştirme çalışmaları
kapsamındadır. Bu doğrultuda proje Mart 2016’da
başlatılmış, yaklaşık 1 yıl süre ile çalışmaların devamı
planlanmıştır.
Projenin aşamaları bu süreç içinde tamamlandıkça
sistemler hayata geçirilerek, çalışmaların
organizasyonel kapasitenin gelişimine katkısının
zaman kaybetmeden sağlanması hedeflenmektedir.
Yetenek Akademisi Ekibi, Bantboru’nun sürdürülebilir
büyüme stratejisi ile organizasyonel kapasitesinin
doğru orantılı gelişimini ve motivasyonu yüksek,
hedeflerini şirket hedefleriyle bütünleştirmiş,
mutlu ve katma değeri yüksek çalışanlarıyla
başarısını geleceğe taşımasını, ortak amaç olarak
değerlendirmektedir.
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Bantboru İçin
İftar Vakti
Mavi yaka ve beyaz yakanın birlikte
katılımıyla, 21 Haziran’da güzel
bir iftar gerçekleştirdik. Keyifli
sohbetler ve lezzetli yemeklerle
geçen iftarımızdan bazı kareler…
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Köprü Güvenliği
İş Güvenliği Uzmanı vefat eder ve dünyada yaptığı
iyiliklerinden dolayı ahirette sırat köprüsünü
denetleyen meleğin yardımcısı olur. Görevli melek İş
Güvenliği Uzmanına bir defter vererek bu köprüden
geçenlerin geçme süresini deftere yazmasını ister.
Geçme işlemi tamamlandığında görevli melek defteri
ister ve ne görsün?
1. Yangın Tüpü yok
2. Ortam havalandırması yok.
4. KKD Maske ve yanmaz elbise yok
5. Köprüde yaşam hattı yok
6. Yer yer köprü daralıp genişlemektedir ve bu yüzden
köprüden düşmeler yaşanmaktadır.Bu yönetmeliğe
aykırıdır.
Ve son olarak, köprünün standartlara uygun bir hale
getirilmesi gerekmektedir.

İş Kazası
Bir şantiyede meydana gelen bir kaza
sonunda kazaya maruz kalan duvarcı
ustasının yazdığı tutanak:
“İş kazası tutanağına planlama hatası
diye yazmıştım. Bunu yeterli görmeyerek,
ayrıntılı anlatmamı istemişsiniz. Şu anda
hastanede yatmama neden olaylar aynen
aşağıda anlattığım gibi olmuştur:

Nasıl bulmayayım ben yaklaşık 70
kiloyum.250 kg lık varil süratle aşağıya
düşerken beni yukarı çekti. Heyecan ve
şaşkınlıktan ipi bırakmayı akıl edemedim.
Yolun yarısında dolu varille çarpıştık. Sağ iki
kaburgamın burada kırıldığını sanıyorum.
Tam yukarı çıkınca 2 parmağım iple beraber
çıkrığa sıkıştı. Parmaklarımda bu sırada
kırıldı.

İnşaatın 6. katındaki işimi bitirdiğim zaman
biraz tuğla artmıştı, yaklaşık 250 kg. kadar
olduğunu tahmin ettiğim bu tuğlaları
aşağıya indirmek gerekiyordu. Aşağıya
indim ve bir varil buldum, ona sağlam bir
ip bağladım, 6. kata çıktım ipi bir çıkrıktan
geçirip ucunu aşağıya salladım.

Bu esnada yere çarpan varilin dibi çıktı ve
tuğlalar etrafa saçıldı. Varil hafifleyince
ben aşağıya inmeye, varil yukarı çıkmaya
başladı ve yolun yarısında yine varille
çarpıştık. Sol bacağımın kaval kemiği de bu
sırada kırıldı. Can havli ile ipi bırakmayı akıl
ettim.

Tekrar aşağıya indim ve ipi çekerek varili
6 kata çıkardım. İpin ucunu sağlam bir
yere bağlayıp tekrar yukarı çıktım. Bütün
tuğlaları varile doldurdum. Aşağı indim,
bağladığım ipin ucunu çözdüm. İpi
çözmemle birlikte birden kendimi havada
buldum.

Başımı yukarı kaldırdığımda boş varilin
süratle üzerime geldiğini gördüm.
Kafatasımın da böyle çatladığını
sanıyorum. Bayılmışım, gözümü hastanede
açtım. Cenabı Hak’tan tüm kullarını böyle
görünmez kazalardan korumasını diler,
hürmetle ellerinizden öperim.”
Duvarcı Ustanız OSMAN

9

Sualtından Notlar

Motorsiklet tutkusunu sualtı avcılığı ile unutan
Bilgi Sistemleri Şefimiz Enis Büyükgüner,
merak ettiğimiz bu hobisini bizlere anlattı.
Kendinizden biraz bahseder misiniz? Kaç yıldır
Bantboru’da çalışıyorsunuz, göreviniz nedir?
2003 yılından beri Bantboru da Bilgi Sistemleri Şefi
olarak çalışmaktayım.
Hobi olarak dalış yaptığınızı öğrendik. Bu hobiniz
nasıl başladı?
Her şey, eşimin ilk çocuğumuza hamile kaldığını
öğrendikten sonra en büyük tutkum olan yarış
motosikletime veda etmemle başladı. Yaşantımda
büyük yer tutan ve bir o kadar da heyecan veren bu
hobiyi bıraktıktan sonra düştüğüm boşluğu gidermek
için yeni bir hobi arayışına girmiştim.
Yakın bir arkadaşım başka bir arkadaşının sualtı
avcılığı ile uğraştığından ve bu hobinin ne derece
zevkli olduğundan ara ara bahsederdi. Tam o sıra yaz
tatiline çıkacak olmam ve yüzmeye olan tutkumu da
göz önüne alınca, su altı avcılığını denemenin iyi bir
fikir olduğunu düşündüm ve bir zıpkın ile palet alıp
tatilde bu hobiyi denemeye karar verdim.
Dalış sizin için ne ifade ediyor? Sizce tehlikesi ne
boyutta?
Sualtı avcılığını, iş hayatının stresinden uzak bir
ortamda kendimi dinleyebildiğim, vücudumun
sınırlarını daha iyi tanımamı sağlayan ve aynı
zamanda avcılığın vermiş olduğu o heyecanı yaşatan
bir spor olarak görüyorum. Her sporda olduğu gibi
sualtı avcılığında da senkop (sığ su bayılması) gibi
bazı riskler var.
Bu riskleri kişi, kendi sınırlarını bilip limitlerini
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aşmayarak ve hiç kimseyle rekabet içinde
bulunmayarak minimize edebilir. Bunun bir spor
olduğunu ve hiçbir şeyin insan sağlığının üstünde
olmadığı unutmamak gerekli.
Dalış sırasında başınızdan geçen ilginç bir olay var
mıdır? Ya da unutamadığınız bir hatıra?
Aslında her dalış sonrasında avın yakalanma
esnasında yaşanan bir takım anılar oluyor fakat
en unutamadığım ve bana heyecan verici olay
Bozcaada açıklarında dalarken dalış botumuzun çapa
ipinden kurtulması ve rüzgârla beraber açılmaya
başlamasıydı.
Allahtan durumu erken fark ettik ve kısa bir sürede
önlemimizi aldık. Yoksa insanlar Bozcaada vapurunda
ellerinde birer zıpkın ve üzerlerinde kamuflajlı dalış
kıyafetleri olan iki kişi görebilirlerdi.
Çocuklarınızın da aynı sporla ilgilenmesini ister
miydiniz?
Kesinlikle isterim. En büyük hayalim kızlarımla
beraber avlanmaya gitmek, tabi o zamana kadar
denizlerde balık kalırsa.
Enis Büyükgüner

Bantboru Futbol
Turnuvası
Bantboru’da bir klasik haline gelen futbol turnuvası,
bu sefer de keyifli maçlarla geçti. Kupalar ve madalyalar,
Sayın Utku Aksoy tarafından futbolcularımıza verildi.
Turnuvadan geriye bu güzel fotoğraflar kaldı.
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E-mail Adabı ve
Sık Yapılan Hatalar
Her gün yüzlerce e-mail alıp yüzlercesine cevap veriyoruz. Hatta McKinsey Global Institute Study’ye göre,
ortalama bir iş haftamızın %28’ini sadece e-maillerle geçiriyoruz. Daha kötüsü ise, e-mail iş hayatında çok
uzun yıllardır kullanılıyor olduğu halde, bir türlü bunun adabını öğrenememiş insanlarla muhatap olmak
durumunda kalmamız. Çok basit kurallara uyarak hem işlerin, hem de ilişkilerin daha iyi yürütülebilmesi
mümkünken olmuyor, olamıyor. İşte en sık yapılan ve bizleri çileden çıkaran hatalar.
1. Tümünü yanıtlamak
Tüm şirkete veya kalabalık bir gruba adres edilmiş bir
e-maile “tümünü yanıtla” diyen her bir insan, posta
kutularımızın çoğunlukla yalnızca teşekkürlerden
ibaret mesajlarla çöplüğe dönmesine neden olur.
2. CC’ye mülteci kampı muamelesi yapmak
Bazı kişiler, adreslerini bilseler yeryüzünde yaşayan
tüm nüfusu CC’ye koyabilirler. Mailde kimler CC,
kimler BCC’de olmalı, kimlerin konuyla gerçekten
hiçbir ilgisi yok; pek kafa yorduklarını söyleyemeyiz.
3. Nezaketsiz ve üstenci dil kullanımı
Lütfen ve teşekkürler, istemekte olduğumuz şeyi
daha önemsiz kılmadığı gibi, otoritemizi de azaltmaz;
korkmayın. Aksine bu yapıldığı zaman bizim
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burnumuza buram buram kompleks kokuları geliyor.
4. E-maile selamsız sabahsız girmek
Bir merhaba ve günaydın’a kimin niçin erindiğine akıl
sır erdirmek mümkün değil. Sadece karşılıklı olarak
nezaketle cevaplanmış ilk birkaç e-mail sonrası, ve
aynı gün içerisinde olması kaydıyla kabul edilebilir;
aksi halde hayli kaba.
5. Lüzumsuz samimiyet
Lüzumsuz samimiyetten haz etmiyoruz çünkü niçin
edelim? Kişinin hangi ara canı, hayatı, bitanesi
olduğumuz konusunda akşama kadar düşünebiliriz.
6. Konu kısmını boş bırakmak
En çok yapılan hatalardan birisi. Konuyu takip

10. Her gönderiye yönetici CC’lemek
Benden çıktı CC’si, veya en çok ben çalışıyorum CC’si
olarak da bilinir. Atılan her adımda yönetciyi CC’ye
koymak en hafif tabiriyle işgüzarlık.
11. Gizli veya hassas bir bilgiyi e-mail ile tartışmak
Söz uçar, yazı kalır. O sunucuya muhakkak birilerinin
erişimi vardır; ayrıca unutulmuş bir zamanda
yanlışlıkla (veya bilerek) kime forward edilebileceğini
asla bilemezsiniz.
Hiç yoktan içine çekilmiş oluyoruz.
12. Ünlem ve soru işaretinin, harflerin savruk
kullanımı
ACİLLLLLL!!!!!!!!11!!!
Posta kutularında gönderinin acil ve öncelikli
olduğunu belirtmemize yarayacak kırmızı ünlem
harfiyle işaretleme seçeneğini nedense yeterince ikna
edici bulmuyoruz genel olarak.
13. BÜYÜK HARFLERLE YAZMAK
Bu türden kullanımı neredeyse her zaman bağırmak
olarak algıladığımız için, durduk yerde tansiyon
yükselir ve istenmeyen tonda cevaplar kolaylıkla
tetiklenebilir.

edebilmeyi, sonradan dönüp bulabilmeyi zorlaştırır
ve vakit kaybettirir. Tam tersi yönde ise, e-mailin ana
gövdesini oluşturan mesajı olduğu gibi konu kısmına
yazanlar var. “Son toplantıda imzalanan evrakların
birer kopyasının halen elimize ul”
7. Devasa boyutta ya da nadir formatta ekler
göndermek
Devasa ek, basit bir link ile her iki tarafa da kolaylık
olabilirdi. Diğer durumda ise sık sık “bunu X
formatında tekrar gönderebilir misiniz?” demek,
haliyle aynı iş için iki kez (karşılıklı olarak) vakit
harcamak durumunda kalıyoruz.
8. Okuyanı aptal yerine koymak
Vurgulamak istediğiniz yeri kalın + altı çizili + kırmızı
renk üzerine fosforlu marker + BÜYÜK HARFLE + 24
punto yazıp bir de tırnak içine aldığınız iyi oldu; yoksa
vallahi anlayamazdık.

14. İmzanın resim formatında olması
Böylelikle, veritabanı için iletişim bilgilerini basitçe
kopyalayıp yapıştırabilecekken karmaşık bir email
adresini ya da 4 satırlık posta adresini yeniden
yazmakla geniş geniş uğraşabiliyoruz.
(Ayrıca ne çok çirkin imza var...)
15. Gereğinden fazla uzun tutmak
Ve dahi paragraflara ayırmamak, cümlelerin başının
ayrı, sonunun ayrı yere gitmesi, konunun dağılması,
kafalarımızın daha da dağılması, derken geçip giden
yarım saat; gerçekten tam ihtiyacımız olan şey.
16. Ve yazılı iletişimin donuk, kırıcı ve buyurgan
görünmeye çok açık olduğunu göz ardı etmek
İş isterken, komut verirken veya espri yaparken bile,
okuyan kişide bırakacağı etkiyi düşünmemek hayli
tatsız, hatta üzücü durumlara yol açabiliyor.
Bizce her insanın “Gönder” tuşuna basmadan önce
kendi kendine “Ben böyle bir e-mail almak ister
miydim?” diye sorması şart.

9. Öyle hunharca hata yapmak ki ne yazıldığının
anlaşılmaması
Ve tabii bunun yanında, -de’lerin, -ki’lerin, büyük ve
küçük harflerin, apostrofların bağımsızlığını ilan ettiği
e-maillere baktıkça karşımızdaki kişinin genel okuma
alışkanlığı notunu kolaylıkla verebiliyoruz.
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Ağustos 2016

Yüksekte Çalışmak
Yüksekte çalışma standartlarını, tehlikelerini ve çözümlerini bu yazımızda
anlatıyoruz. Sadece anlatmakla kalmıyor, kendi çözümümüzü de size
aktarıyoruz.
Önce dilerseniz yüksekliğin tanımıyla
başlıyalım.
Yükseklik, adım atarak çıkamayacağınız
yerler olarak tanımlanabilir. Bir insanın
denge noktası ikinci bel omurudur. Yani
ikinci bel omurunu geçen yerler yüksek
olarak kabul edilir.
Yüksekte çalışma kuralları ve korunma
yöntemleri standartlarla belirlenmiştir.
Çalışma hayatında ülkeden ülkeye farklılık
gösteren yükseklik kavramı Avrupa’da 1.8 m,
Amerika’da 1.2 m olarak belirlenmiştir.
Ülkemizde ise “Seviye farkı bulunan ve
düşme sonucu yaralanma ihtimalinin
oluşabileceği her türlü alan” olarak kabul
edilir. Yani bu yüksekliklerde ve daha
üzerinde çalışan personelin mutlaka ‘’Kişisel
Koruyucu Donanımları ‘’ ile korunması
gerekir. Dünyadaki istatistikler 3 – 4 metre
üzerinde çalışırken düsen insanların %
85’inin hayatını kaybettiğini göstermektedir.
Nerelerden düşeriz:
a. Merdivenler
b. Korkuluklar
c. İskeleler
d. Dar alanlar
e. Çatılar
f. Boşluklar

Üzerinde bulunduğunuz yere göre daha
yüksek olan yerlere ve yüksek yerlerden de
aşağıya atlamayın.
Yüksekten Düşmeye Karşı Önlem Almak
Dünyada hiçbir değer bir insan hayatından
daha önemli değildir. Bununla birlikte insan
hayatına mal olan her türlü olay, maddi ve
manevi kayıplara yol açmaktadır. Teknoloji
ne kadar gelişirse gelişsin makineler insan
gücünün yerini alamamıştır. Yeniliklere
uyum sağlamada, insan gücü hala en geçerli
güç olmaya devam etmektedir.
Maalesef tüm teknolojik gelişme ve
uygulamalara karşın dikkatsizlik veya insan
hayatı için geliştirilmiş güvenlik önlemlerini
almadan çalışan birçok insan hayatını
kaybetmekte, sakat kalmakta, ciddi şekilde
yaralanmaktadır. Bu nedenle; yüksekte
çalışmak durumunda kalan biri, düşerek
yaralanma veya ölme riskini de beraberinde
taşımaktadır.
Yüksekten Düşmenin Nedenleri ve
Düşmenin Önlenmesi İçin Alınması Gereken
Önlemler:
Bilgi eksikliği: Kişinin yaptığı işle ilgili olarak
yeterli ve istenilen donanımda bilgiye sahip
olmaması.
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Personel seçimi: Doğru işe doğru personelin tayin
edilmemesi. Yapılan isin çalışanın fiziksel yapısıyla
uyuşmaması (az görme, işitme, herhangi bir organını
kullanamama vb.)

Güvensiz çalışma yöntemleri: Güvenli olduğu kabul
edilen iş güvenliği kurallarının, çalışma yöntemlerinin
güvensiz olması.

İş güvenliği kurallarının teşvik edilmemesi:
Yöneticilerin iş güvenliği kurallarının gerekliğine
inanmaması ve bu kuralların uygulanması için
personellerini teşvik etmemeleri.
Mühendislik: Tasarlanmış sistemin güvenli çalışmayı
zorlaştırması, işin asgari gereksinimlerine cevap
vermemesi.
Yetersiz kişisel koruyucu ekipman: Kişisel koruyucu
ekipmanın kullanılmaması veya yetersiz olması. Baret
takmama, eldiven veya gözlük kullanmama, temizlik
kurallarına uymama vb.
Yetersiz gözlem ve bakım: Gözlem ve bakım programı
kritik ekipmanları kapsamıyor. Program yeterince
takip edilmiyor. Birimler arası iletişim kopuk,
gözlenenler ilgililere iletilmiyor.

BANTBORU SAN ve TİC. A.Ş. olarak benimsemiş
olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası gereği ilk
amacımız insan sağlığı ve can güvenliğidir.
Mayıs ayı başında Kaya Safety firması ile işbirliği
gerçekleştirerek tüm çatılarımıza yüksekte çalışma
için en önemli güvenlik önlemlerinden biri olan yaşam
hatlarını oluşturarak, bakım onarım çalışanlarımızın
Yüksekte Çalışma ve Yaşam Hattı Kullanım
Eğitimlerini tamamladık. Bununla birlikte yüksekte
çalışmalarda kullanmamız gereken tüm profesyonel
kişisel koruyucu ekipmanlarımızı Kaya Safety
firmasından temin ettik.

Çalışanlarımız bizlere çocuklarından
emanettir…
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Kırcaali’den
Gebze’ye...
25 senelik tecrübesini bizlerle paylaşan
Ustamız Hayri Şevik’le
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Biraz kendinizden bahseder misiniz?
Ben aslen Bulgaristan’lıyım. 1968 yılında Bulgaristan
Kırcaali’de doğdum. 10 yaşındayken ailemle
Türkiye’ye yerleştik. 1978’den bu yana Gebze,
Kocaeli’de yaşamaktayım. Evliyim. Bir kızım, bir
oğlum var.
Bantboru ile yollarınız nasıl kesişti? Ne kadar süredir
çalışıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz?
11 Mayıs 1992’de İleri Elektro-Kimya firmasında işe
başladım. 25 senedir Bakır Kaplama Tesisi ustası
olarak görevime devam ediyorum.
Şirkette uzun yıllardır görev yaptınız, o yıllardan
bu yana sektörde ve Bantboru’da ne gibi gelişmeler
değişmeler oldu? Bununla ilgili neler söylemek
istersiniz?
İlk yıllar soğutma sanayisine ürün verirken,
sonrasında otomotiv ağırlıklı üretim yapılmaya
başlandı. Geçtiğimiz yıl kardeş firmamız Bantboru ile
birleşme oldu.
Bantboru’da çalışanlar en çok çalışma ortamından
memnun. Peki siz en çok neyi beğeniyorsunuz? Ya
da en çok hoşunuza giden nedir?
Bantboru bir süre sonra ailem oldu. Haklarımı her
zaman aldım. Her şeyiyle seviyorum.
İş dışında ne gibi aktiviteler yapıyorsunuz?
İş dışında vaktimi herkes gibi ailemle geçiriyorum.
Bunun dışında Gebze Kadıllı Köyü’nde bulunan
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bahçeme gidiyorum, bahçeyle uğraşmayı seviyorum.
Bir de güvercin besliyorum.
Farklı meslek seçecek olsaydınız, ne iş yapmak
isterdiniz?
Doktor olmak isterdim. İnsanların hayatlarını
kurtarmayı çok isterdim. Gönlümde yatan meslek
buydu.
Tecrübeli bir çalışan olarak yeni başlayan
arkadaşlara tavsiyeleriniz nelerdir?
İşe yeni başlayan arkadaşlara tavsiyem, işlerine sahip
çıksınlar. Burası her yönüyle iyi bir firma, kendilerini
göstersinler. Eminim karşılığını alacaktırlar.
Hayri Şevik

Bu Ağaçların Meyvesi Bakır
Hepimiz küçükken bakır kabloları eğip bükerek isimler yazdık ya da bazı şekiller yaptık.
Çocukken yerde bulduğumuz ya da babamızın alet çantasından aldığımız kablolara şekiller
vererek hayal gücümüzü az da olsa sınadık. Aynı tutkuyu kaybetmeyen bazıları, bunu bir sanata
dönüştürerek ağaçtan heykeller haline getirdi. Dünya çapındaki sanatçıların yaptıkları eserlerden
bazılarını sizlerle paylaşıyoruz.
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Ayşe – Yusuf Fakıoğlu
26 Mayıs 2016

Mühendislik departmanında çalışan Ayşe Yılgın,
26 Mayıs tarihinde Yusuf Fakıoğlu ile hayatını
birleştirdi.Kendisine ömür boyu
mutluluklar dileriz.

Elif - Volkan Ulaş
09 Nisan 2016

İnsan Kaynakları departmanında çalışan Elif Köse,
9 Nisan tarihinde Volkan Ulaş ile hayatını birleştirdi.
Kendisine ömür boyu mutluluklar dileriz.

Tuğba - Yalçın Deliacı
10 Temmuz 2016

Şekillendirme departmanında çalışan Yalçın
Deliacı, 10 Temmuz tarihinde Tuğba Uzunel ile
hayatını birleştirdi. Kendisine ömür boyu
mutluluklar dileriz.
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Geçmiş Olsun
Fabrikamızın dilme şefi Hüseyin Metin, 22 Haziran
tarihinde beyninden bir operasyon geçirmiştir. Kendisine
acil şifalar dilerken, yeniden yanımızda görmeyi
sabırsızlıkla bekliyoruz.
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Taziye ve
Başsağlığı
Ar-Ge bölümünde çalışan arkadaşımız Ebru Yıldız’ın babası
Cemalettin Mutaslı, 3 Haziran Cuma günü vefat etmiştir.
Yıldız ailesine başsağlığı ve sabır, merhuma Allah’tan rahmet dileriz.

Havşa bölümünde çalışan arkadaşımız
Muhsin Acur’un bebeği 7 Haziran Salı tarihinde vefat etmiştir.
Acur ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.
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Bantboru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
GOSB İhsan Dede Cad. 700. Sk. No: 712
41480 Gebze - Kocaeli - Turkey
T: (+90 0262) 677 47 00 F: (+90 0262) 751 46 37

Bantboru Gmbh
Am Felsbrunnen D-66119 Saarbrücken, Deutschland
T: (+49 681) 94063442 F: (+49 681) 94063004
www.bantboru.com

