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IZB Fuarı

18-20 Ekim tarihlerinde IZB Fuarına katıldık.

Geleneksel Bantboru Aile Pikniği
Şirket etkinliği.

Gümüş Turizm Röportajı

Vehbi Bayraktar Gümüş Turizm'i Anlattı.
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Bilgi deneyimden gelir: "Bilgi malumat değildir.
Bilmenin tek yolu deneyimlemektir."
			
2

Albert Einstein

bant’tan yayın

içindekiler
Merhaba 2
IZB Fuarına Katıldık 3
Bilgilendirme Toplantısı 4
J.Juan Makina Satışı 5
ISS Röportaj 6
Gümüş Turizm Röportajı 8
Avcılık Notları 9
Geleneksel Bantboru Aile Pikniği 10
35. Pınar Resim Yarışması Sonuçlandı 11
Gökçeada Turu 12
Ev Kazalarına Yönelik Güvende Olmanın Yolları 14
Kış Lastiği ve Yanlış Bilinenler 16
Kadınların Erkekleri Geçtiği 10 Alan 17
Taziye ve Başsağlığı 18
Acil Şifalar 19
Sevinçlerimiz 20

1

Aralık 2016

Değerli Bantboru Ailesi ve Değerli İş Ortaklarımız,
1,5 yıldır düzenli olarak çıkarttığımız “Bant’tan yayın” dergisinin sene
sonu sayısında sizlerle Bantboru’nun 2016 yılında yaşadığı gelişmeleri
paylaşmanın gururunu yaşıyoruz.
Türkiye’de otomotiv üretimi bu sene 2015 yılına göre yaklaşık %7lik bir
artış gösterdi. Aynı şekilde ihracat olarak değerlendirirsek, Türkiye’de
otomotiv ürünleri ihracatı 2015 yılına göre yaklaşık olarak %12 oranında
arttı. Otomotiv sanayindeki bu gelişme hızla büyümekte ve gelişmekte olan
firmamızı da olumlu bir şekilde etkiledi. Mevcut müşteri portföyümüzü ve
ürün sayımızı arttırdık. 2016 yılı içerisinde çok önemli OEM firmalarından
birisi olan Peugeot-Citroen grubunu direkt müşteri ağımıza kattık
ve Almanya ofisimiz üzerinden sevkiyatlara başladık. Ayrıca müşteri
portföyümüze eklenen Dünya’nın tanınmış firmalarından Brembo firması ile
ilk defa fren kaliperleri için üretime başladık. Aynı şekilde Flexitech firması
ile iş birliği yaparak Audi projesinde de onayımızı aldık. Böylelikle VW-Audi
grubuna ilk adımı atmış olduk. Sonrasında, Renault grubunun Romanya
ayağı olan Dacia Fabrikası’na da direkt ürün vermek için onayımızı aldık.
Soğutma alanında Bosch firmasına Ar-Ge ekibimizin yaptığı geliştirmeler
sonucunda projemizi onaylattık.
Yeni projelerle birlikte toplam ciromuzu geçen yıla göre %28 oranında
arttırarak, ikinci 500 sıralamasında daha üst sıralara yükseldik.
Bu yıl yaşadığımız bir diğer gelişme de kurumsal yapımızın güçlendirilmesi
alanında oldu. Bu süreçte iş ortağımız olan “Yetenek Akademisi” firması
ile organizasyonel yapımızı analiz ederek, insan kaynakları alanındaki
gelişimimiz için tamamlanması gereken projeleri belirledik. Mevcut insan
kaynakları kadromuzu büyüterek ve organizasyon yapımızı düzenleyerek
daha verimli bir yapı kurduk. Bu yapı, büyüyen yeni organizasyonumuza
ve operasyonel ihtiyaçlarımıza daha iyi bir şekilde cevap verebilecek birçok
iyileşmeyi de beraberinde getirecektir.
2017 yılının başta sağlık, başarı ve mutluluk getirmesi dileği ile,
Sevgi ve saygılarımla,
Utku AKSOY
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IZB Fuarına Katıldık ...

18-20 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Wolfsburg kentinde düzenlenen
IZB fuarına katıldık. Fuarın milli katılım organizasyonu Uludağ Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirildi. Fuara, otomotiv yan
sanayi sektöründe faaliyet gösteren 770 firma katıldı. Biz de Bantboru olarak
ürünlerimizi sergiledik ve yeni müşteri ve tedarikçilerle tanışma fırsatı bulduk.
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Bilgilendirme Toplantısı
Merhaba,
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Kasım tarihinde keyifli bir toplantıyla
birlikte yeni idari organizasyonumuzun
duyurusunu gerçekleştirdik. Bu yapı
büyüyen organizasyonumuzla birlikte
kurumsal yapımızın geliştirilmesi için atılan önemli
adımlardan bir tanesi. Kurumsal gelişim projemiz,
organizasyonun duyurulması ardından yeni görev
tanımlarının netleştirilmesi ile devam ediyor.
Görev tanımlarımızın güncelliği hem performans
takibi hem de değerlendirilebilmesi için kritik önem
taşıyor. Peter Drucker'ın bir sözünde belirttiği üzere
“Ölçtüğün şeyi geliştirirsin”…
Bu doğrultuda hepimizin sorumlu olduğumuz
iş süreçlerinin verimliliklerini en etkin şekilde
gösterecek yöntemleri tespit ederek, geliştirme
planlarını da yine bu göstergeler ışığında oluşturulan
hedeflerle yönetmesi, önümüzdeki süreçte şirket
performansının geliştirilmesinde kritik bir öneme
sahip olacak.
Hepinize öncelikle sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum.
Kerem Ozan
Bantboru İnsan Kaynakları Müdürü
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Bilgilendirme toplantımızda uzun seneler boyunca çalışmaları
sonucunda emekli olan Sn. Orhan Tosun ve Sn. Basri Yılmaz’a
plaketleri takdim edildi.

J.Juan Makina Satışı
Merhaba değerli okurlar;
Sizlere alışılagelmiş ürün satışımız dışında farklı bir ürün satışı hakkında bilgi vermeyi önemli bulduk.
İspanya’nın Barcelona şehrinde bulunan hali hazırda müşterimiz olan J.JUAN firmasına lazer uç sıyırma makinesi
satışımızı gerçekleştirdik. J.JUAN S.A, ana faaliyet konusu otomotiv ve motosiklet endüstrisi için kontrol
kablolarının ve fren sistemlerinin tasarımı ve imalatı olan ve birçok tanınmış OEM firmasına ürün tedarik eden bir
aile şirketidir.
Patenti tamamen firmamıza ait olan ve kendi atölyemizde üretimi sağlanan bu değerli makinenin ilk satışını
gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz.
Bu makinenin J.JUAN firmasına bol kazançlar getirmesini temenni ederiz.
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ISS Röportaj
ISS kimdir? Nasıl bir firmadır? ISS'in kısa bir
tanıtımı...
ISS 1901 yılından bu yana yeni dünya sistemine
uyumu, global bir şirket olarak yerelliği yakalama
becerisi ve yüz yılı aşkın tecrübesiyle; temizlik,
güvenlik, teknik bakım, catering, haşere kontrol ve
bitki bakım hizmetleri ile tesis yönetimi konularında
dünyanın en büyük şirketlerinden biridir.
Avrupa’nın üçüncü, Dünya’nın dördüncü büyük iş
vereni olan ISS, bugün Avrupa, Asya, Kuzey Amerika,
Güney Amerika, Avustralya ve Pasifik Bölgesinde
50'den fazla ülkede 500 Bini aşkın çalışanıyla 200
binden fazla müşteriye hizmet veriyor.
Dünyada 100 yılı aşkın tecrübemizle yaklaşık 20
yıl önce Türkiye pazarına giriş yaptık. O günden bu
yana da Türkiye’nin önde gelen endüstri ve sanayi
kuruluşlarına, eğitim kurumlarına, banka zincirlerine,
AVM’lere, site ve otellere tesis yönetimi hizmeti
veriyoruz.
Ülke genelinde 81 ilde 30 bine yakın çalışanımızla
hizmet üretiyoruz. Buna ek olarak İstanbul genel
merkez olmak üzere İzmir, Bursa, Ankara, Adana
ve Antalya ISS ofislerimizle Türkiye genelinde farklı
lokasyonlarda konumlanıyoruz.
25.05.2016 tarihinden itibaren nasıl hizmet
verdiğimiz...
24 Mayıs’ı 25 Mayıs’a bağlayan gece 01:00 itibariyle
projeye giriş yaptık. Bölgemizde bulunan tüm
mutfaklardan da destek alarak ISS ailesi olarak
projeye taşınmaya başladık. Hızlı bir şekilde
bulunduğumuz ortama adapte olmayı başardık. Yeni
güne uyanıldığında sanki aylardır hizmet veren bir
firma görüntüsündeydik. Bunun gerçekleşmesinde
desteği olan herkese teşekkür ederiz.
Yerinde mutfağa geçme aşamalarımız...
Projeye başlangıç gününden itibaren yaklaşık olarak
45 gün boyunca taşıma yemek hizmeti verilmiştir.
Bu 45 günlük süre zarfında mutfak, yerinde mutfak
hizmeti yapabileceğimiz duruma getirilmiştir.
Kuru gıda deposu olarak kullanılan depoya yalıtım
sağlanarak +4 oda tipi dolaba çevrilmiştir. Lavabo ve
soyunma odası olarak kullanılan kısımları ofis
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ve sarf deposuna çevrilmiştir. Mutfak içerisine
çalışma açısından düzenli, ISG açısından uygun
olarak ekipmanlar konumlandırılmıştır. Her konuma
yeni ekipmanlar (ocak, dolap, fırın, makineler)
yerleştirilmiştir. Aynı zamanda ocaklar için
havalandırma sistemi ve davlumbaz yaptırılmıştır.
Bu inşa aşamalarında müşterilerimiz sesi, çevrede
oluşan kalabalık görüntüyü hoşgörü ile karşılamış,
bize hep yardımcı olmuştur.
Üretimde, müşteri memnuniyetindeki hedeflerimiz
gibi...
Üretim anlamında ISS olarak talimatlara, tebliğe,
hijyene uygun üretim gerçekleştirilmektedir. Bu
kapsamda sektörde hijyene ISS kadar dikkat eden
başka firma yoktur. Her ay habersiz bir şekilde
ISS Hijyen ve Kalite Departmanı tarafından hijyen
denetimleri gerçekleştirilmektedir. Mutfak içerisinde
oluşabilecek ya da var olan uygunsuzluklara
önleyici ve düzenleyici aksiyonlar alınmaktadır. Aynı
zamanda yine her ay ISS Haşere Kontrol Hizmetleri
Departmanı tarafından mutfak içi ve yemekhane
salonuna periyodik olarak ilaçlama yapılmaktadır.
Bu aksiyonlarda kullanılan kimyasalların içerikleri ve
kullanılabilirliği uygun olup MSDS formları Bantboru
ISG uzmanı Seda Hanım ile paylaşılmaktadır. Aynı
zamanda üretimden açığa çıkan tüm atıklar çevresel

boyut anlamında uygun imha edilmektedir. Atık
yağlar için ayrıca belirtmek isteriz ki firma tarafından
belli periyotlarla alımı yapılmakta ve çevre kirliliği
önlenmektedir.
45 günlük taşıma yemek hizmetinde memnuniyet
sağlayan ISS, yerinde mutfak hizmeti ile memnuniyet
seviyesini arttırmıştır. Ramazan ayında yerinde
mutfak hizmetine geçmemizle beraber, 21 Haziran
günü yapılan iftar organizasyonu ile müşterimizle
tamamıyla tanışmış olduk. Verilen hizmet sonucu
tarafımıza gelen gerek sözlü gerek yazılı olumlu
dönüşler mutfak yönetimini ve personelini de motive
etmiştir. Ay içerisinde gelen tüm olumlu olumsuz
görüşleri dikkate almaktayız. Bu görüşleri ay başında
gerçekleştirmiş olduğumuz menü toplantısında

Bantboru’nun belirlemiş olduğu temsilcilerle
paylaşmaktayız ve ortak alınan kararlar ile müşteri
memnuniyeti sağlamaya çalışmaktayız. Şu anda
6.ayımız içerisinde olduğumuz hizmetimizde karşılıklı
olarak memnuniyet hakimdir. ISS olarak gelen
talepleri karşılamaya, sorun odaklı değil çözüm odaklı
çalışmaya, salona gelen herkesin yüzünün gülerek
salondan ayrılmasını hedeflenmekteyiz.
Bize her konuda yardımcı olmak için ellerinden
gelenin fazlasını yapan destek sağlayan başta Kemal
Bey, Eyüp Bey, Mehmet Bey, Seda Hanım, Sendika
temsilcisi Engin Bey olmak üzere tüm Bantboru
çalışanlarına çok teşekkür ederiz.
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Gümüş Turizm
Röportaj
Vehbi Bayraktar / Yönetim Kurulu Başkanı
karşılamak için sürekli araç yenilemeye yöneldik. Şu
an 8 adet 34 plakalı özmal, 4 adet p plakalı özmal ve
15 adet tedarikçi ile hizmet vermekteyiz.

Gümüş Turizm’den bahseder misiniz? Siz hangi
pozisyonda ne kadar zamandır görev yapıyorsunuz?
Gümüş Turizm 1977 yılından beri şahıs firması olarak
personel taşımacılığına başladı. Tek araçla başlanan
taşımacılık gün geçtikçe kendini geliştirerek devam
etmektedir. Gümüş Turizm'in kurucusu olan ben
Vehbi Bayraktar yönetim kurulu başkanlığı görevini
halen sürdürmekteyim.
Bantboru ile çalışmaya ne zaman başladınız, biraz
geçmişinizden bahseder misiniz?
Bantboru'ya 1982 yılının eylül ayında başladık.
Bilindiği gibi o zamanlar Bantboru A.Ş. Maktel A.Ş.
aynı çatı altındaydı. Bantboru Büyükbakkalköy’de
Maktel ise Kartal’da idi. 2 adet otobüs Bantboru'ya 1
adet otobüste Maktel'e giderdi. Bantboru büyüdükçe
ihtiyaca göre araç sayılarını arttırdık. Ondan sonraki
süreçte Bantboru şimdiki sahibi Sayın Seracettin
GİDER Bey’e satıldı. Bizlerin devam etmesi
noktasında başta Seracettin Bey, Utku Bey, Kemal
Bey, Yücel Bey’e teşekkür ederiz. Şükranlarımızı
sunarız.
Sizce Bantboru zamanla nasıl değişti?
Bilindiği gibi Bantboru büyük firmalarla çalışıyor.
Onların ihtiyaçlarını karşılamak için kendini sürekli
geliştirdi ve bu konuda çok kaliteli bir marka oldu.
Bizler Bantboru’nun kendini daha da geliştirip
büyüyeceğine inanmaktayız.
Aynı süreç içinde Gümüş Turizm nasıl gelişti?
Bantboru büyüdükçe bizler de onun ihtiyacını
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Gümüş Turizm olarak Bantboru ailesi için
düşünceleriniz nelerdir?
Ben yönetim kurulu başkanı olarak 15 yıldan
beri Pendik Şoförler ve Esnaf Odası Başkanlığını
yapmaktayım. Gümüş Turizm’de tüm işlerimizi
çocuklarım Nihat ve Suat Bayraktar yapmaktadır. Her
ne kadar onlar yapsa da Bantboru’yla ilgili gelişmeleri
yakından takip etmekteyim. Benim için Bantboru'nun
manevi olarak da çok önemi var. Hesap edecek
olursak 34 yılım Bantboru ile geçti. Ben çocuklarıma
her zaman şunu söylüyorum. Ben bu fabrikayı kendi iş
yerim gibi gördüm ve bu zamana kadar ekmek yedim.
Siz de beni örnek alırsanız uzun yıllar ekmek yersiniz.
Yaptığınız işin en zor yanı nedir?
Yaptığımız işin en zor yanı parça, tamir ve akaryakıta
gelen zamlar bizleri zaman zaman zor durumlara
düşürüyor. Bir de bizim en çok zorlandığımız nokta
karlı ve buzlu havalarda fabrikaya zamanında
yetişememe korkusu. Geç kaldığımız zaman bu bizleri
üzüyor.
Akılınıza gelen ilginç bir anınız var mı?
Aklıma gelen ilginç anılardan bir tanesi 1987 yılında
büyük bir kar yağmıştı. Kendim otobüsle fabrikaya
gitmek üzere yolcuları topladım, Yakacık'a kadar
geldik. Yakacık'tan fabrikaya 3 saatte gidebildik. Çok
zor şartlarda fabrikaya vardık. Bu unutamadığım
anılardan biridir.
Gümüş Turizm ailesi olarak bizlere böyle bir fırsat
verdiğiniz için Bantboru’ya teşekkürü bir borç biliriz.
Saygılarımızla.

Avcılık sizin için ne ifade ediyor? Sizce tehlikesi ne
boyutta?
-A.K.: Avcılık benim için bir yaşam biçimi oldu. Dikkat
edilmezse tehlikesi ölümcül boyuttadır.
-M.K.: Avcılık benim için çok şey ifade eder, bunların
başında tutku, heyecan, adrenalin ve korku gelir.
Ölüm riski çok yüksek olan avcılık kesinlikle hatayı
affetmez, çok dikkat isteyen bir hobidir.
-A.F.B.: Avcılık deyince akan sular durur, her türlü
zorluğa katlanabilirim. Doğa ve av benim için yaşam
felsefesi, rehabilitasyon, stresten arınmak ve format
atmak gibi bir şey. Avcılıkta en önemli şey emniyettir.
Yoksa çok tehlikeli sonuçlar doğabilir. Bir diğer önemli
nokta da avı korumaktır, yoksa nesilleri tükenebilir.
Bu nedenle avlanma kurallarına dikkat edilmelidir.

Avcılık Notları
Söyleşi:
Ahmet Küpçü
Mücahit Kaplan
Ahmet Fatih Bilgi
Kendinizden biraz bahseder misiniz? Kaç yıldır BB’da
çalışıyorsunuz, göreviniz nedir?
- Ahmet Küpçü: 2008 yılından beri Bantboru’da
çalışıyorum. 35 yaşındayım. Ambar paketleme
bölümü sorumlusu olarak görev yapıyorum.
- Mücahit Kaplan: 2013’ten beri Bantboru’da kesim
operatörü olarak çalışıyorum.
-Ahmet Fatih Bilgi: 31 yaşındayım, evliyim ve 1 oğlum
var. 2013 yılından beri Direksiyon bölümünde silfax
operatörü olarak çalışıyorum.

Avcılık sırasında başınızdan geçen ilginç bir olay var
mıdır? Ya da unutamadığınız bir hatıra?
-M.K.: 2009 yılının şubat ayında tipili bir günde bir
arkadaşımla gittiğimiz avda kaybolduk. Dizimize
kadar suyun içinde, etrafımızda yüksek sazlar ve
tipi bize yön duygumuzu kaybettirdi. Hava o kadar
soğuktu ki arkadaşımın elleri mosmor oldu. Ateş
yakacak yer bile yoktu. Çıkış yolunu bulmamız 6 saat
sürdü. Ama bu olay bizi bu hobiden vazgeçirmedi.
-A.F.B.: Bir gün babamla ava gittik, kamp yaptık, gece
oldu. Yaktığımız ateş geçmiş, uyumuşuz. Dibimizde
kurtlar ulumaya başladı. Silahlar arabadaydı. O anda
çok korkmuştum. Silahları alıp havaya birkaç el ateş
ettikten sonra ateşi güçlendirdik. Sonrasında güzel
anı olarak kaldı. Oğlum şu anda 3 yaşında, ileride
ona da avlanmayı öğreteceğim. İnşallah babam ve
oğlumla birlikte ava gitmek de nasip olur.

Hobi olarak avcılık yaptığınızı öğrendik. Bu hobiniz
nasıl başladı?
-A. K.: Çocukken bu hobiye sapanla başladım,
daha sonra av tüfeklerine merak saldım. 3 yıldır da
profesyonel olarak bu hobiyi sürdürmekteyim.
-M.K.: Babam beni küçükken sürekli yanında ava
götürürdü. Büyüdükçe benim de merakım arttı.
Babamın tecrübeleri beni kısa sürede usta bir avcı
yaptı.
-A.F.B.: Küçüklüğümden beri avın, silahın içinde
yetiştiğimden bu hobiye başladım. Babamın büyük
etkisi vardır, bana avı o öğretti.
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Geleneksel Bantboru Aile
Pikniği bu sene farklı konsepti
ile çok keyifli geçti.
Gabze’de bir otelde gerçekleşen aile pikniği
4 Eylül Pazar günü gerçekleştirildi. Çocuk ve
yetişkin animasyon ekibinin kurduğu canlı
langırt- zıpla yapış ve korsan şeklindeki şişme
kaydıraklarda çocuklar ve tüm çalışanlar
eğlenceli bir gün geçirdi.
Güneşli bir günde, zengin açık büfe eşliğinde
gerçekleştirilen piknik organizasyonunda tüm
çalışanlar birbirleri ile sohbet etme fırsatı
buldular.
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35.

Pınar Resim
Yarışması Sonuçlandı

7 Ülkenin çocukları “Gelecek İçin Hayaller”ini çizdi.
35. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na, Türkiye, Kıbrıs, Almanya, Katar, Birleşik Arap
Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten 46.992 resim gönderildi.
35. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na bu yıl ilk kez Kuveyt ve Suudi Arabistan’dan
çocukların yanı sıra özel eğitim veren okullarda eğitim gören çocuklar da katılım gösterdi.
Geleneksel olarak 1981 yılından itibaren her yıl farklı bir temayla düzenlenen Pınar Çocuk Resim Yarışması,
çocukların sanatsal becerisini geliştirmeye devam ediyor. Bu yılki teması ‘Gelecek için Hayallerim” olarak
belirlenen uluslararası yarışmaya, Türkiye’nin 7 bölgesi, KKTC, Almanya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin
yanı sıra bu yıl ilk kez özel eğitim veren okullardan çocuklar ile Kuveyt ve Suudi Arabistan’dan da çocuklar
katıldı. Kurulduğu tarihten bu yana topluma katkı projelerine büyük önem veren ve ürünleriyle olduğu kadar
sosyal sorumluluk projeleriyle de çocukların gelişimlerine destek olan Pınar tarafından düzenlenen yarışmaya
bu yıl 46.992 resim gönderildi.
Bantboru’da Vardiya Amiri olarak çalışan Urfani Şahin’in oğlunun çizdiği resim Marmara Bölgesi kategorisinde
3. Yedek olarak seçilmiş ve süt kutularının üzerine yaptığı resim basılmıştır.
Kendisini tebrik ederiz.
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Gökçeada Turu...
Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak Çanakkale’nin
incisi bir ada, eskilerin deyişiyle İmros. Türkiye’nin
en büyük adası olan Gökçeada aynı zamanda
Türkiye’nin en batısında gidebileceğiniz noktaya
(İncirburnu) sahiptir.
Ege Denizi’nin kuzeyinde yer alan Bozcaada’nın
komşusu olan ada, çeşitli koylarındaki kumsalları,
pırıl pırıl denizi ve kıyılardan uzaklaştıkça, iç
kesimlerde bolca görülen yeşil bitki örtüsü ile sizi
eminim ki şaşırtacak.

Ada’ya ulaşım, deniz yoluyla feribot ve arabalı
vapurlar ile sağlanmaktadır. Eceabat-Kabatepe
Limanı’ndan da feribot ve arabalı vapurlar
kalkmaktadır. İstanbul Kabatepe arası yaklaşık
350km.’dir.
Çeşitli kültürlerin buluştuğu Ada’da camiler,
kiliseler, manastırlar, eski Rum evleri ve modern
mimari örnekleri bir arada bulunmaktadır. Ada’nın
geçmişten günümüze aktarılan ruhunu yaşamak
için başta Dereköy olmak üzere, terkedilmiş Rum
köylerini mutlaka ziyaret etmelisiniz.
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Aydıncık Plajı yıl boyunca aldığı kaliteli rüzgarı
sayesinde uçurtma sörfü (kitesurf) ve rüzgar
sörfü (windsurf) yapmak isteyenlerin uğrak yeri
durumunda. Aynı zamanda bu sporların öğrenimi
için de uygun bir alan.
Yuvalı, Yıldızkoy, Uğurlu, Gizli koy gibi daha birçok
irili ufaklı doğal koylarında bulunan plajlarında
gürültüden uzak, temiz, berrak bir denizin, Tepeköy
Çınaraltı’nda, Marmaros’ta, doğayla bütünleşmenin
keyfini yaşayabilirsiniz. Kaleköy’de Semadirek
siluetinin karşısında kıyı lokantalarında yenilen
balıklardan sonra, Zeytinliköy’de içilen bir fincan
damla sakızlı dibek kahvesinin tadı anılarınızdan
uzun süre silinmeyecek…
Eski köy merkezlerinden Kaleköy, kalesi, kordonu,
balıkçı limanı, çay bahçeleri, lokantaları, dalga
ve rüzgarın etkisiyle şekillenmiş kayalıkları ve
kıyı yerleşimiyle yaz gecelerinin hareketlendiği,
Semadirek manzaralı köydür.
Eskibademli köyü; daracık köy yolları, sessizliği
ve Ada’nın balkonu gibi ovaya kuş bakışı hakim
olmasıyla görülmeye değer bir köydür.

Ege mutfağının tipik özelliklerine sahip olan
Gökçeada yemekleri yabani otların ve zeytinyağının
muhteşem uyumunu sergiliyor. İsteyenler, Ada’daki
üzüm bağlarından üretilen lezzetli özel şarapların
tadına da bakabilir. Meydanda bulunan, adanın en
ünlü pastanesinden alabileceğiniz Efibadem bir
çeşit un kurabiyesi. Tam bir ada lezzeti.

Yazı
: Ayşe Yılgın Fakıoğlu
Fotoğraf: Yusuf Fakıoğlu
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Ev Kazalarına Yönelik

Güvende Olmanın Yolları
Evlerimizde çoğu zaman farkında olmadan bir dizi tehlikeyle yaşamaktayız. Oysa tehlikenin bazen bir
unutkanlık veya bir etkileşim sonucu öngörülemeyecek boyutta sonuçlar doğurduğu bilinmektedir.

•
•
•
•
•
•
•
Genel anlamda evlerimizde alınması gereken
tedbirler:
• Her şeyden önce temel ilk yardım konusunda
bilinçli olunmalıdır.
• Evlerimizin enerji sisteminin bir parçası olan
kaçak akım rölesinin (artık akım anahtarı) olması
sağlanmalıdır.
• Ev içinde hareket alanı geniş, engelsiz, kapılarda
eşik olmaması sağlanmalıdır.
• Balkon, veranda, merdiven korkulukları yeterli
yükseklikte, araları sık ve düşme önleyici
olmalıdır.
• Çatılara mümkün olduğunca çıkılmamalıdır.
Yapılacak her türlü çalışma yetkili kişilerce
yapılmalıdır.
• Evin tamamında gözü yormayan optimum ışık
kullanılmalıdır.
• Ocak üzerindeki raflarda sık kullanılan
malzemeler bulundurulmamalıdır.
• Ocak yakınında havlu, tencere tutamağı, perde
vb. olmamalıdır.
• Soba boru ve bacaları yanı sıra kombi bakımları
düzenli olarak yaptırılmalıdır.
• Klimaların bakımı ve filtreleri mutlaka yılda bir
kontrol ettirilmelidir.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Her evde mutlaka yangın söndürme
cihazı, mutfaklarda da yangın battaniyesi
bulundurulmalıdır.
Elektrik yangınlarına asla su ile müdahale
edilmemelidir.
LPG ve doğalgaz tipine uygun mutlaka ilave
olarak gaz algılama dedektörü bulundurulmalıdır.
LPG tüplerinin kontrolünde açık alev
kullanılmamalıdır.
LPG tüplerinin hortumu bir buçuk metre
uzunluğunda olmalı ve en fazla iki yılda bir
değiştirilmelidir.
Boş LPG tüpleri evde, çatıda, bodrumda
muhafaza edilmemelidir.
Duman dedektörü olan yapılarda düzenli
kontrolleri yapılmalıdır.
Yatakta sigara içilmemelidir.
Perde değişikliklerinde (asma, çıkarma) uygun
merdiven kullanılmalıdır.
Olası bir depreme karşı dolap, kitaplık vb.
büyük hacimli mobilyalar duvara iyi sabitlenmiş
olmalıdır.
Yemekler daima duvara yakın ocak gözlerinde
pişirilmeli/ısıtılmalıdır.
Tüm yiyecek ve içecekler uygun ambalaj veya
kaplarda saklanmalıdır.
Temizlik malzemesi olarak kullanılan çamaşır
suyu ve tuz ruhu bir arada olmamalı ve
solunmamalıdır.
Balkon veya cam önlerinde saksı vb.
konulmamalıdır.
Tüm kimyasal içerikli malzemeler mutlaka
etiketli olmalıdır.
Yiyecek, içecek, ilaç, kimyasal vb. malzemelerin
etiketlerine, son kullanma tarihlerine özen
gösterilmelidir.
Enerji bağlantısı olan kurutma makinası, ısıtıcı
vb. elektrikli ev aletleri prize takılı bırakılmamalı,
sıvı teması olan alanlarda olmamalıdır.
Kırık, hasarlı elektrik kablo ve malzemeleri
kullanılmamalı, asla tamir edilmemelidir.

•
•
•
•
•
•

Evde benzin, tiner vb. kimyasal madde
bulundurulmamalıdır. Isı kaynaklarından uzak
tutulmalıdır.
Banyoda zemin kayganlığına karşı tedbir
alınmalıdır.
Vantilatörlerin koruma kalkanı olmalıdır.
Balkon ve ana giriş kapısının olası bir yangın veya
kaçmayı gerektirecek haller için arkalarına ağır vb.
malzeme konulmamalıdır.
Cep telefonları sürekli olarak şarjda
bırakılmamalıdır.
Evler her gün havalandırılmalıdır.

Çocuklu ailelerde alınması gereken tedbirler:
• Çocuklar evde asla yalnız bırakılmamalıdır.
• Çocukların ısıtıcı yüzeylere yakın yatmaları
engellenmelidir.
• Balkon korkulukları çocukların sarkamayacağı
şekilde olmalıdır.
• Kapı, balkon vb. alanların kilitleme sistemleri
uygun olmalıdır. Kapı arkalarında anahtar
bırakılmamalıdır.
• Açıkta ilaç, kimyasal madde, sivri, kırık, hasarlı
oyuncak, iğne, bıçak, taneli gıda maddeleri,
makas, cıvata, çivi, makyaj ve tıraş malzemeleri,
bozuk para, küçük el aleti, düğme gibi cisim veya
malzeme bırakılmamalıdır.
• Mutfak ve banyoda temizlik malzemeleri
çocukların erişimine engelli olmalıdır.
• Özellikle soba yanan odalarda çocuklar uyumaya
bırakılmamalıdır.
• Çocukların yanında sigara içilmemelidir.
• Oyuncak seçimleri daima yaş grubuna uygun ve
boyaları toksik olmamalıdır.
• Çöp kutularının kapağı sıkı ve kapalı olmalıdır.
• İlaçların saklandığı ilk yardım çanta/dolaplar
çocukların ulaşamayacağı yerde olmalıdır.
• Olası bir zehirlenme halinde mutlaka ilaç kutusu,
ambalajı veya prospektüsü sağlık birimlerindeki
ilgililere gösterilmelidir.
• Kıvılcım kaynakları (kibrit, çakmak vb.) açıkta
bırakılmamalıdır.
• Dolap vb. kapaklarının kapalı tutulması
sağlanmalıdır.
•
Kırılabilir
malzemeler dolaplarda
olmalıdır.
•
Dış kapı daima
kilitli olmalıdır.
•
Elektrik prizlerinin
kapaklı veya çocuk
emniyet sistemli olması
sağlanmalıdır.
•
Mobilya ve

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sandalyeler pencere önlerinden uzakta olmalıdır.
Ütü ve sehpası ütüleme süresince çocuklardan
uzak olmalıdır.
Mikrodalga fırınlarda plastik içerikli malzemeler
kullanılmamalıdır.
Bebek yiyecekleri mikrodalga fırınlarda
ısıtılmamalıdır.
Bebek elbiselerinde, oyuncaklarında,
emziklerde kurdele, çengelli iğne, kravat vb.
kullanılmamalıdır.
Yüksek bebek sandalyelerinde mutlaka emniyet
kemeri olmalıdır.
Sıcak bir şey yerken, içerken bebek kucakta
olmamalıdır.
Şömine köşe ve kenarları güvenli hale
getirilmelidir.
Sıcak sıvılar çocuk erişimine uzak olmalıdır.
Çocuklar için uygun oyun alanı olmalıdır.
Banyo, tuvalette birikmiş su kap veya kovaları
olmamalıdır.
Çocukların uyudukları alana yakın bir yerde
sürekli yanan bir aydınlatma kaynağı (gece
lambası) olmalıdır.
Pencerelerde çocuk kilidi olmalıdır.
Örtülü masa ve sehpalarda cam vazo vb.
malzemeler bulundurulmamalıdır.
Kullanılan sıcak su ısısı en fazla elli derece
civarında olmalıdır.
Halıların kayması engellenmelidir.
Evdeki tüm sert ve keskin köşelere karşı tedbir
alınmalıdır.
Maytap, çatapat, yayla kurulan veya ucu sivri
aparatlardan oluşan oyuncakların çocukların
kullanmasına izin verilmemelidir.
Ve unutulmaması gereken her ne sebeple olursa
olsun olası bir ev kazasında kendi güvenliğimizi
göz ardı etmeden dikkatli davranışlar
sergilenmeli, mutlaka destek alınmalı veya bir
şekilde başkalarının yardımı talep edilmelidir.

Yine unutulmaması gereken bir husus ise sağlık
konularında ALO 112, yangın konularında ALO 110
ve asayiş konularında ise ALO 155 aranmalıdır. Ev
kazasının adli vaka olması halinde; aile bireylerinin,
çocuğunun veya komşusunun zarar görmesi sonucu
kazaya sebep olanların, dikkat ve tedbirsizlik
nedeniyle hukuki soruşturmaya tabi olabileceği de
asla unutulmamalıdır.
Kaynak: Sence Dergisi, Nisan 2015,
Sayı:7, Sayfa:36-39, Türk Büro-Sen Yayınları
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Kış Lastiği ve
Yanlış Bilinenler

K

ışın havaların soğuması ve özellikle 7
derecenin altına düşmesi ile birlikte yaz
lastikleri sertleşir, yol tutuşu zayıflar ve
kaymalara sebebiyet verir. Bu nedenle
kışın gelmesi ve havaların 7 derecenin
altına düşmesi ile yaz lastiğine göre daha yumuşak
olan, kauçuk karışımı ve üzerindeki kılcal desenler
sayesinde yol tutuşunu arttıran kış lastiği
kullanılması şarttır.
Kış lastiği sadece karlı havalarda değil, buzlu ve
yağmurlu kaygan zeminlerde de standart lastiğe göre
daha iyi yol tutuş ve fren mesafesi sağlamaktadır.
Ayrıca kuru ve ıslak zeminlerde herhangi bir
performans kaybına sebep olmaz.
Kış lastikleri ile ilgili bazı bilgi kirliliklerinden
bahsedecek olursak;
Öncelikle kış lastiğimiz olsa bile kar zinciri
bulundurmak Karayolları Trafik Kanunu gereği
zorunludur. Aşırı karlı havalarda yol durumuna göre
kış lastiğimiz olsa bile kar zinciri takmak gerekebilir.
Kış lastiği seçerken araç üreticisinin önerdiği lastikleri
tercih etmek en doğrusu olacaktır. Lastiklerin
üzerinde RMA ve ASTM sembolleri aranmalıdır. Kış
lastikleri araca ilk takıldıktan sonra 200-300 km kuru
zeminde kullanılması önerilir.
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Kış lastiğinin yola daha iyi tutunması için havasının
indirilmesi yanlış bir uygulamadır. Lastik hava basıncı
mutlaka üreticinin önerdiği değerlerde kullanılmalıdır.
Yalnız çekiş olan tekerleklere kış lastiği takılması da
bir başka yapılan yanlıştır. Güvenli bir fren mesafesi
ve yol tutuşu için mutlaka dört lastiğe birden kış
lastiği takılmalıdır.
Bir başka yanıltıcı bilgi de kış lastiklerinin masraflı
olduğu iddiasıdır. Lakin unutulmamalıdır ki devamlı
kullanılmayan bir çift yaz lastiği ve devamlı
kullanılmayan bir çift kış lastiği dönüşümlü olarak
kullanıldığında yıpranmadığından hem yeni bir lastik
alma süreniz uzayacak hem de sizin için de daha
güvenli bir yol tutuş sağlayacaktır.
Son olarak ise, kış bittikten sonra mutlaka kış
lastiklerinin çıkarılıp, yaz lastiklerinin takılması
gerekmektedir. Yapılan testlerde yazın 100 km hızda
yaz lastiği ile fren mesafesi 38 metre iken, kış lastiği
ile 41 metredir ve bu 3 metrelik fark bazen hayat
kurtarabilir.

Cengiz GÜLBAHAR
Satınalma ve İdari İşler Takım Lideri

Kadınların Erkekleri
Geçtiği
Alan
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Erkeklerin tembelliği mi, fizik güçlerine güveni mi böyle olmasını sağladı bilinmez
ama yapılan araştırmalar gösteriyor ki kadınlar 10 alanda erkekleri geçmiş
durumda.
01 – YATIRIM
Mal sahibi olmakta üzerlerine yok…
Bin portfolyoda yapılan bir araştırmaya göre
kadınların yatırımları erkeklerin yatırımlarına
göre yüzde 18 oranında daha iyi. Bu kadınların
yatırım yaparken daha uzun süre düşünmesinden
kaynaklanıyor.
02 – TRAFiK
Ölüm riskleri az
Erkekler kadınlara göre yüzde 77 daha fazla ölme riski
taşıyor.
03 – RAHATLIK
Problemlerini kolayca söylüyor ve çözüyorlar…
2000 kişi üzerinde yapılan araştırma kadınların
problemlerini erkeklere göre daha çok dışa
vurduğunu ve arkadaşlarıyla paylaştığını ortaya
koydu. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 53’ü
arkadaşlarıyla canlarını sıkan problemleri konuşurken
sadece yüzde 29 oranındaki erkekler sorunlarından
bahsetti.
04 – İŞ HAYATI
Doğru sektör seçip işsiz kalmıyorlar. ABD İstatistik
Kurumu’nun yaptığı araştırmaya göre 2007 Aralık
ayından beri işini kaybedenlerin
yüzde 80’i erkek. Bunun nedeni
ise erkeklerin daha çok çalıştığı
sektörleri krizin vurması.
05 – YÖNETİCİLİK
Bu konu biraz tartışılır ancak
birçok uzman daha iyi
dinledikleri, düşündükleri,
problem çözdükleri için
kadınların daha iyi
yönetici olduğunun
altını çiziyor.

06 – GÜZELLiK
Geçmiş nesillere göre daha çekiciler.
Araştırmalar gösteriyor ki, kadınlar gitgide daha da
güzelleşirken erkekler aynı kalıyor. 2000 insanı 40
yıl boyunca izleyen araştırmacılar çekici kadınların
ortalama standartların üstünde güzel çocuk
doğurduğunu ortaya koydu. Ayrıca güzel kadınların
ilk doğan çocukları da kız oluyor. Bu genç kızlar da
geçmiş nesillere göre daha güzel.
07 – EĞİTİM
Yapılan bir araştırmaya göre kadınlar, erkeklere göre
üniversiteden daha kısa sürede mezun oluyor. Ancak
burada erkeklerin hem okuyup hem çalışması ya da
daha rahat olması gibi faktörler ön plana çıkıyor.
08 – BESLENME
Sağlıklı besinleri tercih edip etten uzak duruyorlar.
Minnesote Üniversitesi tarafından 14 bin kişi üzerinde
yapılan bir araştırmaya göre kadınlar erkeklere göre
daha sağlıklı yiyecekleri seçiyor. Erkekler donmuş
pizza ya da kırmızı et yerken kadınlar
meyve ve sebzeyi tabaklarına
koyuyor.
09 – SAĞLIK
Bağışıklık sistemi erkeklere
göre daha güçlü ve daha az
hasta oluyorlar. Östrojen,
kadınların gizli silahı . Bu
hormon enfeksiyonlarla
savaşta kadınlara ekstra
güç veriyor.
10 – YAŞAM
Dünya üzerinde 100
yaşının üstünde olan
insanların yüzde 85’i kadın.
Genelde kadınlar erkeklere
göre 5-10 yıl daha uzun
yaşıyor.
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Sevgili kardeşim Murat zamansız vefatın hepimizi
derinden sarstı. Seni hiçbir zaman unutmayacağız.
Mekânın cennet olsun.
Muharrem AKIN
Kimse kendi isteğiyle gelmedi bu dünyaya, kendi
hayatlarımızı biz seçmedik geldik ve yaşıyoruz. Ölüm
gerçeğini hep unutuyoruz. Ne zaman sevdiğimiz
birini kaybedersek o zaman aklımıza bizim de aynı
durumda olacağımız geliyor. Ölüm yaş ve zaman
tanımıyor maalesef ve sevgili Murat kardeşimizi
genç yaşında hayattan kopardı. Seni unutmayacağız,
mekânın cennet olsun.
Hasan YAVUZ

Başımız
Sağolsun...
2012’den itibaren kaplama laboratuvarında görev
yapan çalışma arkadaşımız Murat Karacür
18 Kasım’da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat
etmiştir.
Çalışma arkadaşlarından taziye mesajları:
Güzel yürekli dostum kardeşim çocukluk arkadaşım
benim. Ölümün seni bizden bu kadar erken alacağını
nerden bilebilirdik ki, daha o gün ayrılırken yarın
görüşürüz diye vedalaşmamış mıydık senin ile
evet yarın oldu. Oldu ama sen yoktun ki bu sefer
yanımızda.O acı haberi aldığımda önce sanki sonsuz
bir yalnızlık hissi düştü, sonra acı sonra ne gelirse
artık. Canım kardeşim yattığın yerde rahat uyu biz
seni hiç unutmayacağız. Seni hep o gülen yüzünle ile
hatırlayacağım. Mekânın cennet olsun.
Sadri TUĞER
Bir kez daha acı ama anladık ki zaman o kadar
kısa ve değerli ki kimseyi kırdığına veya üzdüğüne
değmez. Yanımızdan zamansız ayrılan kardeşim seni
unutmayacağız. Her şey takdir ilahi, mekânın cennet
olsun inşallah.
Ufuk KELEŞ
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İnsanın dostu, arkadaşı her gün yüz yüze olduğu,
mesai kardeşliği yaptığı birini zamansız kaybetmesi
ne kadar da acı. Mekânın cennet olsun, seni hiç
unutmayacağız kardeşim.
Levent AYDOĞAR
Ölüm, insanoğluna tüm unuttuklarını hatırlatabilecek
derecede etkili bir yok oluştur. Her ölüm acıdır; fakat
genç ölümler daha derin ve hissiyatlıdır. Murat’ın da
daha yapacakları ve yapmak istedikleri vardı. Kim
bilir hayat sana daha neler sunacaktı. Hala bu erken
vefatına inanamıyoruz ve büyük şaşkınlık içindeyiz.
Canım arkadaşım huzur içinde uyu! Anılarımızda
yaşayacaksın!
Ufuk PALABIYIK
Çok sevdiğimiz değerli arkadaşımız Murat’ı çok erken
yaşta kaybettik. Muhakkak her ölüm üzücü ama
bu kadar genç yaşta, aniden aramızdan ayrılması
başta ailesi olmak üzere herkesi derinden üzdü.
Vefatına inanmak hala zor geliyor. Sanki kapı açılıp
her an gelecekmiş gibi his var hala içimizde. Seni hiç
unutmayacağız kardeşim, mekânın cennet olsun.
Mehmed DENİZLİ
Sevgili çalışma arkadaşımız Murat, zamansız ve erken
ayrıldın aramızdan. Ekip arkadaşların olarak hepimizi
derinden üzdün. Çok saygılı, düzgün, iyi niyetli
birisiydin, güler yüzün hiç unutulmaz.
Mekânın cennet olsun. Seni unutmayacağız.
Feride YUMAKLI
Kabullenmek ne kadar zor. Zamansızdır vedalar ama
seninki daha da erken oldu Murat.
Saygılı, efendi tavrını hep hatırlayacağız. Sessiz,
kendi halinde olan Murat’ı hep arayacağız. Hep bir
şeyler sormak için yanıma geldiğindeki o çekingen
halinle kalacaksın. Mekânın cennet olsun. Allah’ım
ailene sabırlar versin.
Berna ÇAKIR ER

Aziz Kocagöz
vardiyam bitti temizlik yapayım derken kalıp ve zımba
altındaki metal tozları bezle silerken makinanın stop
butonuna basmayı unutmuşum. Makinanın ön camı
yoktu ben de oradan borunun ucuna taktığım bez
parçası ile siliyordum. Bir anda büyük bir acı hissettim
ve sağ el işaret parmağımı kalıba kaptırdığımı gördüm
hemen ustabaşı ve diğer amirlerime haber verildi ve
sendika işçi temsilcimiz Engin BAKAL tarafından
hastaneye götürüldüm. Hastanede ameliyata
alınarak tedavim yapıldı. Bu tedavi süresinde hep
yanımda olan temsilcimiz Engin BAKAL’a ve telefonla
arayarak maddi manevi desteğini esirgemeyen genel
müdürümüz Sayın UTKU AKSOY Bey’e ve gerek
telefonla gerekse sosyal medya üzerinden geçmiş
olsun dileklerinde bulunan tüm arkadaşlarıma çok
teşekkür ederim.
Kazadan sonra iş güvenliği konusundaki bakışınız
nasıl değişti?
Biraz kendinizden bahseder misiniz?
1974 Zonguldak Çaycuma doğumluyum. İlköğretim ve
lise eğitimimi memleketimde tamamladıktan sonra
askerlik görevimi Van Başkale ilçesinde tamamladım,
askerlik sonrası iş imkânları dolayısıyla Gebze’ye 1998
yılında göç ettim. Gebze ve civarı sanayilerde çeşitli
fabrikalarda özel güvenlik, forklift operatörlüğü,
makine operatörlüğü ve şoförlük işlerinde çalıştım.
Bantboru ile yollarınız nasıl kesişti? Ne kadar süredir
çalışıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz?
Bir gün çarşı gezisi sırasında eski iş arkadaşım
Ömür Altunoğlu ile karşılaştım. Kısa bir sohbetin
ardından iş durumlarımızı konuştuk ve bana Bantboru
fabrikasının personel alımı yapacağını ve başvurmamı
söyledi. Bu vesile ile ben de 09.06.2014 yılında
Bantboru ailesinin bir üyesi oldum. Fabrikamızda
2,5yıldır şekillendirme havşa bölümünde makine
operatörü olarak çalışıyorum.

Bu iş kazası dolayısıyla iş yerimden 2,5 ay ayrı
kaldım ve parmağımda 1cm kısalma oldu. Bu kaza
bana çalışma esnasında çok daha dikkatli olmam
gerektiğini ve en küçük ihmalin ya da hatanın nelere
mal olabileceğini gösterdi. Artık çalışma esnasında
çok daha dikkat ve özen gösteriyorum. Temizlik ve
kalıp zımba değişiminde STOP butonuna mutlaka
basıyorum.
Arkadaşlarınıza iş güvenliği konusunda neler
söylemek istersiniz?
Buradan iş arkadaşlarıma söylemek istediğim şudur:
Makinaların herhangi bir iş güvenliği acısından eksiği
varsa çalışmasınlar eksikler giderildikten sonra iş
başı yapsınlar. Temizlik ve bakım esnasında mutlaka
makinayı OFF durumuna alsınlar. Unutmayalım ki bizi
evde bekleyen bir ailemiz var ve onlar bizi işe sağlam
gönderdikleri gibi sapasağlam bekliyorlar. Bizim bir
kazamız ya da yaralanmamız onları derinden etkiliyor
ve onları üzmeye hakkımız yok. Aman DİKKAT...

Geçtiğimiz yaz bir iş kazası geçirdiniz. Biraz
bahseder misiniz?
29.07.2016 tarihinde başımdan talihsiz bir olay
geçti. 1. vardiya bitimine yakın saat 14:30’da. Hani
hep derler ya işbaşı ve iş bitimine yakın iş kazalarının
en çok olduğu zaman dilimidir ya ben de tam
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Elçin - Kaan Uzaslan
22 Ekim 2016
Proje Mühendisi olarak çalışan Elçin Adalı
22 Ekim tarihinde Kaan Uzaslan ile hayatını
birleştirdi. Kendisine ömür boyu mutluluklar
dileriz.

Özge - Emrah Arslan
03 Eylül 2016
İnsan Kaynakları Sorumlusu olarak çalışan
Özge Sakız 3 Eylül tarihinde Emrah Arslan
ile hayatını birleştirdi.
Kendisine ömür boyu mutluluklar dileriz.
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