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Değerli Bantboru Ailesi ve Değerli İş Ortaklarımız,
2017 yılının ilk çeyreğini geride bıraktık, bu süreçte yaşadığımız gelişmeleri
sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Hızlı bir büyüme yaşadığımız şu
dönemde paralel olarak yatırımlarımız da aynı hızla devam ediyor. İnsan
kaynakları alanında geçtiğimiz sene başlattığımız organizasyonel gelişim
çalışmalarımız tamamlanmak üzere.
Şirketimiz için son derece önemli olan bilgi güvenliği konusunu daha etkin
yönetebilmek adına uluslararası geçerliliği olan ISO/IEC 27001:2013 Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi’ni şirketimizde oluşturma ve uygulama kararı
vermiş bulunuyoruz.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin oluşturulmasını bir proje olarak ele aldık
ve çalışmalarını sürdürüyoruz. Firmamızdaki tüm departmanlar bu projede
aktif olarak rol almakta ve son yıllarda firmaların önem verdiği bilgi güvenliği
konusunda, Bantboru’ yu bir üst seviyeye taşımak için üstlerine düşen
görevleri proaktif olarak tamamlamaktadır.
Önümüzdeki günlerde, Ocak 2017 ‘ de denetimini geçirdiğimiz; devletin ciddi
ölçüde ve kapsamlı şekilde desteklediği bütüncül bir markalaşma ve ihracat
destek programı olan Turquality projesinin sonuçlanmasını beklemekteyiz.
Bu proje ile marka değerimizi global anlamda ciddi bir ölçüde arttırmayı
hedeflemekteyiz.
Bir diğer gelişmemiz de Almanya’da 2013 yılında kurmuş olduğumuz ve
aktivitesi sürekli olarak artan Bantboru GMBH firması ile ilgilidir. Daima
esnek üretim anlayışıyla, siparişleri en kısa zamanda teslim etmeyi hedef
alan firmamızın Almanya deposu ve ofisi taşınıyor. Eski yerinde deposu
St. Ingbert ( DB Schenkerin depoları ) şehrinde ve ofisi Saarbrücken’de olarak
ayrı bölgelerde hizmet veren Bant Boru GMBH, Saarbrücken şehrinin Burbach
ilçesinde ofis ve depo alanını birleştirerek merkeze yakın konumuyla daha
modern, daha büyük ve yeni haliyle hizmetine devam edecektir.
Bant’tan yayın dergimizin 6. sayısında sizlerle buluşmanın heyecanını
yaşıyor, bu vesile ile sizlere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.
Utku AKSOY
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Transfer Makinemiz

Devrede...

Bant Boru olarak 2016 yılında manuel operasyonları minimize etme çalışmalarımızdan biri olan transfer
makinemizin devreye alınmasını yoğun çalışmalarımız ve uzun mesai saatlerimiz sonucunda gerçekleştirmiş
bulunuyoruz.
Türkiye’de benzeri bulunmayan makinemize operatör arkadaşlarımız tarafından yüklenen borular;
makinemizde pah kırma, lazer sıyırma, rakor takma, havşa vurma ve kamera ile kalite kontrol gibi
operasyonlara operatörlerimizin fiziksel gücüne ihtiyaç duymadan girmektedir. 400 mm – 4000 mm
boylarındaki borular ile çalışabilen makinemiz insan inisiyatifine bağlı kalmaksızın borularımızı son teknoloji
kameralar ile kontrol etmekte ve uygun olmayan boruları otomatik olarak hurda bölümüne ayırmaktadır.
Ayrıca makinemiz operatörlerimizin çalışma güvenliği göz önünde bulundurularak uluslararası iş sağlığı ve
güvenliği mevzuatına uygun olarak dizayn edilmiş olup üretim kapasitemizin ve kalitemizin artmasına katkıda
bulunmuştur.
Transfer makinemizin satın alma görüşmelerinden devreye alınmasına kadar geçen süreçte emeği geçen
tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Devam eden ve yeni başlayacak projelerimizle de kendi alanımızda lider
firmalardan olmaya devam edeceğiz.

Burç Altıntaş
Metot ve Proses Geliştirme Mühendisi
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Yavuz Afacan Röportaj:

Model Araba Koleksiyonu

Kendinizden biraz bahseder misiniz? Kaç yıldır BB’da
çalışıyorsunuz, göreviniz nedir?
Merhabalar, ismim Yavuz. 1981 yılı İstanbul
doğumluyum. Ortaokul ve lise öğrenimimi St.
Benoit Fransız lisesinde tamamladım sonrasında
Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
bölümünü bitirdim ve yüksek lisansımı Mühendislik
Yönetimi üzerine University of Technology Sydney
Avustralya’da gerçekleştirdim. Evliyim ve bir
çocuk babasıyım. Firmamızda Mart 2008 yılında iş
geliştirme mühendisi olarak işe başladım. Sonrasında
iş geliştirme şefi görevini yürüttüm. 2016 yılı başından
itibaren de satış ve pazarlama bölümü takım lideri
olarak görevime devam etmekteyim.
Hobi olarak araba koleksiyonu yaptığınızı öğrendik.
Bu hobiniz nasıl başladı?
Öncelikle naçizane ufak bir düzeltme yapmak
isterim. Araba koleksiyonu yerine model otomobil
koleksiyonu demek daha uygun bir tabir olacaktır
zira okuyucularımız gerçek arabaları koleksiyon
yaptığımı sanıp yanılabilirler :). Maliyet ve alan
sorunu olmasa bunu da yapardım hiç kuşkusuz. Bu
hobiye üniversite yıllarımda başladım diyebilirim
fakat kökeni çok eskiye dayanmakta. Çocukluk
yaşlarımdan bu zamana otomobiller müthiş ilgimi
çekmiştir. Küçükken oyuncak arabalar elimden hiç
düşmezdi. Kâh oyuncakçılarda kâh eczanelerde
satılan ufak metal arabaları aileme aldırmak için
bin bir taklalar atardım. O zamanlar Türkiye’de bu
kadar çok çeşit yoktu tabi. Sonrasında bu tutku
yerini tasarıma bıraktı. Ortaöğrenim yıllarında boş
vakitlerimde kara kalem otomobil tasarımları yapar
ve bunları tanıştığım tasarımcılarla değerlendirirdim.
Tasarım konusu ilerlemese de otomobil bende hep
bir tutku olarak varlığını devam ettirmiştir. Bugün de
bunun sonucu olarak model otomobil koleksiyonu
yapıyorum.
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Koleksiyon parçalarını seçerken özellikle nelere
dikkat edersiniz?
Model otomobil koleksiyonunda öncelik bir tema ve
ölçek belirlemektir. Ben ilk ölçeğimi 1/24, temamı
ise 1950-1970 yılları arası Amerikan arabaları olarak
belirlemiştim. Bir süre bu modelleri temin ettikten
sonra yine aynı ölçekle fakat tutkunu olduğum 19701980 senesi Amerikan arabaları ile koleksiyonuma
devam ettim. Şimdilerde ise daha çok detay içeren
1/18 ölçekli modellere yöneldim. Şu anda tema olarak
çocukluğumda hafızama kazınmış olan efsane ralli
otomobillerinin koleksiyonunu yapmaktayım. Bu
koleksiyonu yakında tamamlayacağım ve sıradaki
tema hedefim filmlerde rol almış meşhur otomobiller
olacak. Tema ve ölçek dışında modelleri seçerken aynı
zamanda sunmuş olduğu detay ve işçiliğine dikkat
ederim. Bu biraz ayrılan bütçe ile de alakalı bir durum
çünkü piyasada 50-5000 TL arası model bulmak
mümkün. Her üründe olduğu gibi burada da detay ve
işçilik arttıkça modelin fiyatı da o kadar yükseliyor.
Koleksiyonunuzun güncel durumu nedir ve bu
koleksiyon için hedefiniz nedir?
Şu anda tam sayısını bilemesem de yaklaşık 60
adet civarı bir koleksiyonum var. Bu sayının nereye
kadar gidebileceğini hiç düşünmedim. Sanırım
evde yer oldukça ve eşimin sabrı tükenene kadar
sürdüreceğim :). Şaka bir yana bu konuyu amatör
bir ruh ve heyecanla devam ettirmek istiyorum bu
nedenle bir sonraki temam dışında kendime ileriye
dönük bir hedef belirlemedim. Tek yapmak istediğim
fırsat oldukça modelcileri ziyaret edip beni cezbeden
modelleri garajıma dâhil etmek ve hala çocuk
kalabilmek. Kim bilir belki ileride bu koleksiyonu şu
anda 4 yaşında olan oğlum devralır ve bu heyecan
onunla birlikte süregelir.

Müjdat Erdoğdu Röportaj:

"Bantboru gelişen
teknolojiye ayak
uydurarak bizlerin
daha da nitelikli
olması için çalışıyor."

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Adım Müjdat Erdoğdu. 22 Ağustos tarihinde İstanbul
Samandıra’da doğdum. 49 yaşındayım. Evliyim, 2 kız,
1 erkek çocuğum var. Kızlarım üniversitede, oğlum
lisede okuyor.
Bantboru ile yollarınız nasıl kesişti? Ne kadar süredir
çalışıyorsunuz?
Bantboru’ya bacanağım Mesut Çolak vasıtası ile
başladım. 12.01.1997’de şekillendirme bölümünde işe
başladım. 20 yıldır çalışıyorum.
Bantboru’yu nasıl tanımlarsınız?
Bantboru çift katlı boru üretiminin yanı sıra otomotiv
ve beyaz eşya sektöründe Türkiye’de lider firmadır.
Özellikle fren sistemlerinin vazgeçilmez çift katlı
boruların üretimi ile kendi geliştirdiği teknoloji
sayesinde Türkiye’de kendi alanında tek firmadır.
Yaptığınız işi kısaca anlatır mısınız?
İlk olarak çift katlı Arçelik borusunda çapak almada
çalıştım. Daha sonra çapaktan havşa makinesine
geçtim. Şimdi Hema firmasına gönderdiğimiz
direksiyon borusunun havşa makinesinde
çalışıyorum.
Şirkette uzun yıllar görev yaptınız, o yıllardan bu
yana sektörde ve Bantboru’da ne gibi gelişmeler
oldu? Bunlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz?

İlk işe girdiğimde şekillendirme bölümünde personel
sayısı 15-20 kişiydi. Şimdi ise 450-500 kişilik
nitelikli elemanlar yetişiyor. Boru üretimi ile ilgili
teknolojik makineler alınarak kaliteli üretim yapılması
sağlanıyor. Bu da Bantboru’nun tercih edilme sebebi
olup bizi çok sevindiriyor. Şirketimizin bu yöndeki
başarısı personelleri gururlandırıyor. Yöneticilerimize
teşekkür ederim.
Bantboru’da çalışanlar en çok çalışma ortamından
memnun. Peki siz en çok neyi beğeniyorsunuz? Ya
da en çok hoşunuza giden şey nedir?
Bantboru gelişen teknolojiye ayak uydurarak
bizlerin daha da nitelikli olması için çalışıyor. Burada
çalışanlar birbirlerine maddi ve manevi her alanda
destek olup aile ortamı yaratıyorlar. Maaşlarımızın
gününde ödenmesi de bizleri çok mutlu ediyor.
Firmamız hakkında yeteri kadar konuştuk, biraz da
iş dışındaki hayatınızdan bahseder misiniz? Ne gibi
aktiviteler yapıyorsunuz?
Gençken çok gezerdim. Gezmeyi çok seviyorum. Şimdi
ise evden işe, işten eve şeklinde yaşıyoruz. Tam bir
aile babasıyım.
Farklı bir meslekte olsaydınız ne iş yapmak
isterdiniz?
Aklımda herhangi bir meslek dalı yok. İşimden
memnunum. Kısmetimizde ne varsa onu yaşıyoruz.
Her şeyin hayırlısı olsun.
Tecrübeli bir çalışan olarak ailemize yeni katılan
arkadaşlara ne gibi önerilerde bulunmak istersiniz?
Yeni başlayan arkadaşlarımıza disiplinli, saygılı ve
en önemlisi yaptıkları işlere bağlı olmalarını, işlerini
en iyi şekilde hatasız ve dikkatli bir şekilde yapmaya
çalışmalarını öneririm.
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Malzeme Kaldırma ve
Taşıma İşlerinde

Güvenlik
İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine göre
malzemelerin kaldırılması, taşınması,
istiflenmesi ve depolanmasında
genellikle mekanik araçlar tercih
edilmelidir. Herhangi bir yükü
kaldırırken veya taşırken
vücudun duruşuna özel bir
dikkat gösterilmelidir.
Omurga ve sırt kasları
yük kaldırmak
için değildir.
Bu nedenle
ağırlık bacak
kaslarına
gelecek
şekilde
taşıma
yapılmalıdır.
Kaldırma,
taşıma, indirme
işlerinde malzemeyi
atma veya düşürme
gibi kazaya neden olacak
hareketlerden kaçınılmalıdır.
Ağır malzeme kaldırırken; Yere
çömelip kaldırılacak malzeme sıkıca
kavrandıktan sonra, sırt dik tutularak
ve ayaklardan kuvvet alınarak yük
yavaş yavaş doğrularak kaldırılmalıdır. Yük
kaldırma esnasında sallanma, bel bükülmesi veya
yükü taşırken kavrama noktalarını değiştirme gibi
hareketler sakatlanmaya neden olabilir.
Kaldırılan yük çok ağır ise, birinden yardım
istemeli veya mekanik bir kaldırma veya taşıma
aracı kullanılmalıdır. Uzun ve eğilebilen yüklerin
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kaldırılması ve taşınması için yeterince kişinin
olması gereklidir. Boru, döşemelik tahta gibi uzun
malzemenin taşınmasında, köşelerden dönüşlerde
çok dikkat edilmeli ve taşınan cismin ön ucu yukarıya
doğru kaldırılmış olmalıdır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine göre, ağır
parçaların boru veya çubuk ve benzeri yuvarlak
parçalar üzerinde yürütülerek taşındığı hallerde,
bunlar el ile itilmeyerek kaldıraç ve benzeri ile hareket
ettirilmelidir. Malzeme taşıma, kaldırma işlerinde
uygun iş eldiveni giyilmelidir.
Ağır yükler tek başına kaldırılmamalı ve
taşınmamalıdır.
Seda ECE HEKİMOĞLU

Kanımız Kırmızı Fakat
Damarlarımız Neden Mavidir?
Hiç düşündünüz mü? Kanımız kırmızı iken neden damarlarımız mavi görünüyor? Eğer damarlarımızda tıpkı
kanımız gibi kırmızı olsa, yine kırmızı gözüken etimizin içinde cerrahların işi ne kadar zorlaşacaktı öyle
değil mi? Hiçbir şey hikmetsiz, amaçsız ve nedensiz yaratılmıyor. Damarlarımız sağlıklı yaşayabilmemiz
için çeperlerinin kalınlığına, uzunluğuna, içinde taşıdığı hücrelere, bu hücrelerin miktarına kadar özel olarak
ayarlanmış. Bu ayarlardan biri eksik olduğu zaman ya hastalanıyoruz ya da ölüyoruz. İşte bu kadar detaylı bir
plan var, çok üstün bir akıl var.
Çoğu zaman bedeninizde sizi yaşatmak için büyük bir çaba sarf edildiğini fark etmezsiniz. Siz; çalışır, yorulur,
uyur, yemek yer veya spor yaparken, içinizdeki hummalı çalışma hiç durmadan devam eder. Sizi yaşatmak
için programlanmış moleküller, size fark ettirmeden, hata yapmadan, sıkılmadan, dinlenmeden görev
başındadırlar.
Kana kırmızı rengini veren hemoglobin, insan bedenini oluşturan sayısız molekülden sadece bir tanesidir.
Görevi ise hayatidir: Vücudun her hücresini o yaşatır. Vücudun yaşamasını sağlayan oksijen onun sayesinde
dağılır, vücuttan atılması gereken karbondioksit onun sayesinde toplanır.
Kırmızı kan hücrelerini, yani alyuvarları çevreleyen ve aslında demir içeren bir protein olan hemoglobin,
oksijenle birleşerek bilinen parlak kan rengini oluşturur. Kanımız hücrelerde oksijeni terk edip, karbondioksiti
alıp geri dönerken yani toplardamarlarımızda iken rengi koyu kırmızı hatta biraz mora yakındır. Damarlarımızın
çeperleri ve kan hücreleri renksiz olduklarından, kanın rengini veya renginin tonunu içinde oksijen olup
olmaması tayin eder.
Damarlarımızın mavi renkte görünmesi, vücudumuza gelen ışığın bir kısmının derimizde emilmesi, bir kısmının
da yansıtılması ile ilgilidir. Derimizde mavi renk gibi yüksek enerjiye sahip dalga boyundaki ışıklar daha çok
yansıtılıp gözümüze geldiği için damarlarımız mavi renkte görülür.

7

Nisan 2017

Çocuklarda Yaz Aylarında
Görünen Hastalıklar
Yaz aylarında çocukları pek çok hastalıktan korumak şart. Özellikle de sıcak hava, havuz,
böcek sokmaları ve gıdalar hastalıklara yol açabiliyor.
Güneş yanıkları, güneş çarpması, burun kanamaları, ishaller, böcek sokmaları, isilik, havuzdeniz kirliliğine bağlı enfeksiyonlar; yaz aylarında çocuklarda en sık görülen hastalıklar
arasında sayılabilir. Ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bu hastalıklar aslında ailelerin
alabilecekleri basit önlemlerle önlenebiliyor.

Güneş yanıkları
Yaz aylarında sıcakların artmasıyla birlikte çocuklarda
en sık güneş yanıkları görüyoruz. Ultraviyole ışınları,
bebek cildini olumsuz etkiliyor. Güneşten koruyucu
kremlerin sadece güneşin en dik geldiği 10.00-15.00
saatler arasında deniz kenarında değil, bebekler açık
havada gezdirilirken bile sürülmesini öneriyoruz.
Çünkü güneş ışınları 15’ten sonra da, gölgede bile
çocuklara, hassas ciltli bebeklere yansıyarak onları
olumsuz etkileyebiliyor. Güneşten koruyucu kremlerin
içinde katkı maddesi bulunmamalı, fiziksel bariyer
oluşturacak özellikte olmalı. Bunun dışında kaliteli
gözlük, şapka, şemsiye gibi önerilerimiz var.
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Güneş çarpması
Güneş çarpmalarıyla da sık karşılaşıyoruz. Güneşte
2-3 saat boyunca oyun oynayan çocuklar acil servise
bulantı, kusma ve yüksek ateşle başvuruyor.
Çocukların ilk olarak ateşini düşürüyoruz. Eğer ağır bir
güneş çarpması varsa, yani çocuğun genel durumu ve
bilinci yerinde değilse hastaneye yatırıp, terlemeyle
kaybettiği eksikleri yerine koymaya çalışıyoruz.
Hafif güneş çarpmalarında aile evinde de müdahale
edebilir. Çocuğun üzerindeki giysiler çıkarılıp serin bir
yerde hemen ılık suya sokulabilir mesela.

Burun kanaması
Bu da sıcağın ve güneşin etkisiyle ortaya çıkabilen
bir sorun. Ayrıca burnuyla oynamaya bağlı olarak
da burun kanayabilir. Gribal üst solunum yolu
hastalıklarında burun kanaması olabilir. Eğer
güneşe ve sıcağa bağlı bir burun kanaması varsa,
acil müdahale olarak soğuk su kompresiyle burun
yıkanmalı. Genellikle burnu kanayan çocuklara
kafasını geri atması söylenir ancak bu hatalı bir
uygulamadır. Burnu kanayan çocuk kafasını dik
tutmalı. Burun kanatlarına mekanik baskı uygulamak
gerekiyor. Eğer durmayan bir kanamaysa, hastanede
burun tamponu konarak kanama durduruluyor.
İshaller
Isı artışları mikropların üremesini, gıdaların
bozulmasını kolaylaştırıyor. Eğer hafif ishal, kusma
varsa, çocuk günde iki-üç kere tuvalete gidiyorsa
önce takip öneriyoruz. Virüslerin yol açtığı basit yaz
ishalleri 1-2 günde geçebilir ve tedavi uygulamadan
sadece çocuğun beslenmesine dikkat ederek, bol sıvı
vererek, ORS olarak bilinen tuzlu, şekerli su takviyesi
yaparak geçebilir. Geçmeyen, uzayan, günde üçten
fazla tuvalete gitmeyi gerektiren ishallerde hastaneye
başvurmalı. Bu tür hastalara tıbbi müdahale yapılarak
kayıpların yerine konması sağlanır. Kanlı ishal söz
konusuysa, ilaç tedavisine başvuruyoruz.
Böcek sokmaları
Alerjik reaksiyon yapmamış, hafif sinek, böcek
sokmalarında kaşıntıya karşı ilaçlar, solüsyonlar veya
merhemler öneriyoruz. Isırılmış yerlerin kaşınmaması
gerekiyor. Bazen çocuklar ağır alerjik reaksiyonlarla da

gelebiliyorlar. Böyle durumlarda hastane şartlarında
tıbbi müdahale uygulanıyor. Tatile çıkarken ya da
çok sıcak yerlerde sineksavarları öneriyoruz. Özellikle
bebeklerde gece yatak çevresini koruyacak cibinlik
kullanımı öneriliyor. Bebeklerin kollarını ve bacaklarını
koruyan giysileri tercih edilmeli.
İsilik
Sıcağın etkisiyle aşırı terlemeye bağlı olarak isilik
daha çok bebeklerde görülüyor. Ciltte nokta şeklinde
döküntüler oluyor. Çoğu zaman sıcak havada fazla
giydirmeye bağlı olarak ortaya çıkıyor. Çocuğa her
gün banyo yaptırarak ve çok ince giydirerek, ilaç bile
sürmeden isilikler kendiliğinden geçebiliyor.
Havuz ve denizlerden hastalık bulaşıyor mu?
Evet, havuz-deniz kirliliğine bağlı hastalıklar
görülüyor. Özellikle yaz aylarında daha yoğun olarak
kullanılan havuzlar idrar yolu enfeksiyonları için
risk teşkil ediyor. Uygun sağlık koşulları taşımayan
havuzlardaki mikroplara çocuklar daha duyarlıdır.
İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri idrar yaparken yanma
şeklinde basit olabileceği gibi yüksek ateş, bulantı,
kusma, karın ağrısı, idrarda kan görülmesi gibi daha
ciddi şikayetlerle de karşımıza gelebilmektedir. Yakın
zamanda havuz kullanımı sonrası bu gibi şikayetleri
olan çocukların hekim tarafından değerlendirilmesi
yerinde olacaktır. Ailelere havuz yerine daha çok
denizi öneriyoruz. Tabii ki denizin de temiz olması
gerekiyor. Deniz ve havuzdan sonra duş almak ve
mayo gibi ıslak kıyafetlerin hızlıca değişimi de
önemli.

ANLAŞMALI HASTANELERİMİZ ve İNDİRİM ORANLARI
Okan Üniversitesi Hastanesi
Anadolu Sağlık Merkezi
Pendik Şifa Hastanesi
Medcity Tip Merkezi
Medical Park Gebze
Gebze Merkez Hastanesi
Yüzyil Hastanesi			
Konak Hastanesi

%25 (Tüm Çalışanlar)
%25 (Tüm Çalışanlar)
%20 ( Sendika üyeleri)
%30 - %50 ( Sendika üyeleri)
%20 ( Sendika üyeleri)
Özel fiyat listesi (Tüm Çalışanlar)
%10 (Tüm Çalışanlar)
%20 (Tüm Çalışanlar)
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Malzemeler;
Krema 1 lt
Süt 500 gr
Yaprak jelatin 10 gr
Şeker 1 kg
Nişasta 10 gr
Frambuaz sos

Panna Cotta
10 Kişilik

Yapılışı;
Krema ve sütü birleştirip tencerede kaynatmaya bırakıyoruz
Kaynattıktan sonra şeker ve yaprak jelatini ilave edip eriterek 5 dk
kaynatıyoruz
Ayrı bir kapta nişastaya soğuk su ilave edip karıştırıyoruz ve kaynamış olan
sütün üzerine yavaşça ilave ederek aynı zamanda karıştırıyoruz
Panna cottamız yoğunlaştıktan sonra altını kapatıp sunum tabaklarına
alıyoruz
Ortam sıcaklığında soğumaya bırakıyoruz sonrasında +4 dolapta 12 saat
dinlendiriyoruz
Üzerine isteğe göre frambuaz sos veya mevsim meyveleri ile süsleme yapıp
servise hazır hale getiriyoruz.
Afiyet Olsun...
10

Hakan Uçkun

Müziğin Faydası
Son yıllarda müziğin bilişsel gelişim, öğrenme
ve duygusal kararlılık üzerine etkileri daha çok
araştırılır oldu. Müzikle yakın olmayan birçok insanın
inandığının aksini söyleyen araştırmaya göre, eğitimli
müzisyenlerin beyni diğer insanların beyninden biraz
farklı çalışıyor. Müzisyenlerin beyinlerinin her iki yarım
küresinin birlikte kullanılmasının açıklamasından
bir tanesi, düşünme ve uygulama sırasında
müzisyenlerin aynı anda her iki yarım küredeki motor
hareketlerin aktif olması gösterilebilir.
Çünkü müzisyen hem gördüğü notaları ve ritimleri
beyninde düşünmekte, hem de düşündüğü şeyleri her
iki elini, hatta bazen ayak ritimlerini de kullanarak
uygulamaya dökmektedir. Beyninin her iki yarım
küresini bu şekilde birlikte ve dengeli kullanan
müzisyenlerin, diğer bilgilerin değerlendirilmesinde ve
ilişkilendirilmesinde de iyi olmaları doğal bir sonuçtur.

• Etkili öğrenmenin temel unsuru olan beynin her iki
yarısının da iyi entegre olmasına yardım eder.
• Müzik, dinleyenlere analitik düşünme becerisi
kazandırır.
• Hafif müzik, hiperaktif çocuk ve yetişkinleri
sakinleştirir.
En önemlisi de müzik evrenseldir. Irk, din, dil, sosyal
statü, genç, yaşlı ayırmaksızın herkesi tek çatı
altında toplayan tek güçtür. O zaman ne yapmalıyız?
Çocuklarımızın müzikle iç içe olmaları için onlara
imkan yaratmalıyız. Müzik dinlemeyi sevdirmeli,
müzik kurslarına yönlendirmeli, en azından bir tane
enstrüman çalmaya teşvik etmeliyiz. Hem zeki hem
de mutlu bir nesil için yeterli ...

“Enstrümantal müzisyenlerin farklı melodik
satırları birleştirerek, aynı anda her iki eli kullanarak
senkronize tek bir müzik parçasına dönüştürmeleri
ve özellikle nota sembollerini aynı anda hızlı bir
şekilde okumadaki becerileri, onların beyinlerinin hem
sağ, hem sol yarım kürelerini dengeli kullanmalarını
sağlamaktadır.”
• Müzik vücut üzerine doğrudan etki eder, özellikle
kalp atışlarını ve metabolizmayı düzenler.
• Belirli müzik türleri huzur veren endorfin
hormonunun salgılanmasını artırır. Öğrenmeyi
hızlandıracak ortamı; yani sakinliği sağlar.
• Beyne giden kan ve oksijen miktarı müzik dinlerken
arttığı için uyarıcı ve harekete geçirici etki yapar.
• Müzik matematikseldir! Bu durum bazı beyin
devrelerini harekete geçirir; kompleks ve karmaşık
fikirlerin daha kolay çözülmesini sağlar.
• Müzik ilham verir, duyguları harekete geçirir.
Yaratıcılığı arttırır!
• Uzun vadede hafızayı geliştirir.
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AKLA HAYALE SIĞMAYAN

İŞ FİKİRLERİ

Cenazesinin Kalabalık Görünmesini İsteyenler İçin…
ESSEX, İngiltere’de başlayıp gelişerek zamanla tüm ülkeye hizmet vermeye
başlayan şirketlerden biri Rent A Mourner (Yas Tutucu Kirala).
Aynı araç kiralama gibi çalışan bir insan kiralama servisi olan Rent A Mourner
bünyesinde çalışanlar, cenazelere ya da cenaze sonrası sıkça düzenlenen yemekli
törenlere katılıyorlar ve tek bir amaca hizmet ediyorlar: Kalabalık yaratmak. Belli
bir tema ya da kıyafet zorunluluğu olması halinde bunlara uyacağını taahhüt
eden ve kendilerini profesyonel yas tutucu olarak tanımlayan şirket, beklenenin
de üzerinde bir popülerlik yakalamış durumda. İşin ironik tarafı, bu popülerliği
popüler olmayan insanların nispeten tenha olan cenazelerine katılarak yakalamış
olmaları!

Bir Çift Siyah Çoraba Kim Abone Olmak İstemez Ki ?
1994 yılında bir grup Japon iş adamıyla acilen bir toplantıya katılmak
zorunda kalan Samy Liechti, toplantı sonrasında davet edildiği çay partisinde
Japonların geleneklerine uyarak ayakkabılarını çıkarmak zorunda kalır ve
olaylar gelişir…
Siyah çoraplarının tonlarının birbirini tutmadığını, dahası epey eskimiş
olduğunu utançla fark eden Liechti’nin hemen oracıkta aklına herkesin
hemen mutlaka ihtiyaç duyduğu siyah çorapları temin etmek için bir
sistem geliştirmek gelir. Aklına gelen bu fikri ancak 5 yıl sonra uygulamaya
koyabilen Liechti’nin, Blacksocks ( Siyah Çoraplar)
adlı bir abonelik sitesi bulunuyor. Üyelerine belli aralıklarla, örneğin haftada
bir siyah çorap kargolayarak işe başlayan sitede şu an iç çamaşırı, tişört ve
gömlek abonelikleri de bulunuyor. Müşteri memnuniyeti ve bilinirlik ise iş
kapasitesiyle doğru orantılı olarak gelişmiş durumda.

Tabak Kırmak Yunanlılara Özgü Değil!
Bilerek ve isteyerek birşeyler kırmanın zevkini çoğumuz yaşamışızdır. Japonlar
bunu daha çok yaşamış olacak ki, sinir ve stresi dışa vurmaya birebir olan iş
fikri bulmuşlar.
Smashing Place (Kırıp Dökme Yeri) Tokya’da küçük bir dükkan olarak
işe başlamış. Müşteriler bu dükkanda bir tabak ya da bardağı satın alıp
gönüllerince kırabiliyor sonra da çıkıp gidiyorlar. Japonların bu iş fikri ilk bakışta
uçuk görünse de aslında insanlara bir özgürlük alanı sağladığı düşünülüyor.
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Terk Edilerek Milyoner Olan Adam Ve Sanal Kuyumcusu
Evlenme teklif etmeye hazırlanırken tek taş pırlanta yüzük almak yeterince
zorken, nişanlıyken terk edildiğinde fiyatı neredeyse yarıya düşen yüzüğü
satmaya çalışmak bir işkence.Bu duruma düşen Josh Opperman, internet
üzerinde bir kuyumcu açmış.
I Do, Now I Don’t ( Kabul Ediyorum, Şimdi Etmiyorum) sitenin amacı
satıcı/ kuyumcu komisyonunu ortadan kaldırmak ve insanları artık bir anlam
taşımayan nişan yüzüklerinden, hem de diğer mücevherattan olabildiğince
verimli bir şekilde kurtarmak. Yıllardır çekmecede duran ve el işi çok olduğu için
pahalıya alınmasına rağmen ucuza gidecek bir çift küpe ya da anneanneden
kalan eski model bir bilezik, bu sanal kuyumcu vasıtasıyla sahibini kolayca
ve güvenli bir şekilde bulabiliyor. Büyük bir başarıya ulaşan bu iş fikrinin
sahibi olan Opperman, bugüne dek CNN, The Today Show ve Fox News gibi
kanallarda boy gösterme fırsatı elde eder.

Geçinemediğiniz Biri Mi Var?
Ona Sim Gönderin !
Birilerine eşek şakası yapmak ya da ufak bir intikam almanın bir yolunun,
onlara bir zarf dolusu sim göndermek olabileceğini düşünen cin fikirli bir
ekibin buluşu olan Ship Your Enemies Glitter (Düşmanlarınıza Sim Gönderin)
sayesinde, açanın her tarafını pırıl pırıl yapacak bir zarf dolusu sim istenen
adrese postalanabiliyor. Zarfı açanın her yerine bulaşacak, sinir etme
garantili sim fikri bazılarına çok saçma görünse de ekip kısa süre içinde o
kadar çok iş yapmış ki bu siteyi 85000 dolar gibi bir fiyata satabilmiş.

Tavuğunuz Çevirme Mi,
Kiralık Mı Olsun!
Amerikanın Michigan eyaletinde başlayan ve kısa süre içinde neredeyse tüm ülkeye
yayılan, enteresan olduğu kadar da faydalı bir iş fikri Rent The Chicken (Tavuğu
Kirala). Organik tarım ve çiftçiliğe merak salan, ancak işlerin nasıl gideceğini
kestiremediği için onlarca tavuğu satın alıp zarar etmek istemeyen başlangıç
seviyesindeki çiftçilerin ya da sadece kahvaltıda katkı maddesiz yumurta yemek
isteyen kişilerin başvurduğu şirket, insanlara tavuk ve bu tavukların bakımı için
gereken yem, yemlik gibi malzemeleri kiralıyor. İşler yolunda gitmezse tavuklar geri
verilebildiği gibi, kişilerin kiraladıkları tavukları satın alma seçeneği de bulunması
bu işi cazip kılıyor.

13

Nisan 2017

Tecrübeye

Para Harcamak Mutlu Ediyor

Mutlu olmanın, yaşadığımız hayattan zevk almanın sağlık durumuna olan büyük etkisini bilmeyen yoktur.
Yaptığınız işlerden memnun kaldığınızda modunuzun nasıl değiştiğini, etrafınızdakilere daha iyi bir tavır
sergilediğinizi, fiziksel sağlığınızın arttığını, stres ve korkularınızın azaldığını fark ediyor musunuz?
Bizden size hayatınızdan memnun olmanızı sağlayacak küçük bir öneri; paranızı objelere değil tecrübelere
harcayın!
Cornell Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Thomas Gilovich, bu konu üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda
şöyle diyor: "Evinize yeni bir şeyler aldığınızda nasıl hissettiğinizi bir düşünün. 'Aldığım bu yeni kanepe bir
harika' diyebilirsiniz fakat 'Bu raf setinden dolayı minnettarım' gibi bir cümle kurmazsınız. Bunun yerine
bir seyahatten eve döndüğünüzü düşünün. Bunu yaptığınız için oldukça mutlu ve minnettar olduğunuzu
hissedeceksiniz zaten. İnsanlar satın aldıkları şeyler hakkında olumlu şeyler söyleyebilirler fakat bunun için
genellikle memnuniyet belirtisi göstermezler. Ya da bunu bir deneyimden bahsettikleri gibi sık ifade etmezler."
Gilovich'in yeni çalışması, insanların olaylar ve deneyimler hakkında nesnelerden çok daha fazla bir şekilde
memnuniyetlerini dile getirdiklerini gösteriyor. Yine bu araştırmaya göre, bu memnuniyet duygusu kişinin
başka insanlara karşı daha cömert davranışlar sergilediğini ortaya koyuyor.
Bu kalıpları incelemek için Gilovich ve meslektaşlarının 1200 kişilik bir online müşteri incelemesinden yola
çıktıkları biliniyor. Bu 1200 kişinin yarısı yemek, gösteri bileti ya da tatil gibi yaptıkları bir etkinlikle, diğer
kısmı ise satın aldığı mobilya gibi eşyalar ile karşılaştırılıyor. Çıkan sonuca göre ikinci kısmın satın aldıkları
etkinliklerden daha büyük bir mutluluk duyuyor.
Yine üniversite düzeyindeki yaklaşık 300 kişiyle yapılan başka bir araştırmada ise, kişilerden 100 dolarlık bir
deneyim ya da materyal satın almaları isteniyor. Bunun sonucunda her iki gruba da aldıkları şeylerle ilgili
memnuniyetleri sorulduğunda, tecrübe satın alan grubun diğerine göre daha iyi sonuç verdiği bildiriliyor.
Eğer siz de hayatınızdaki mutluluk ve memnuniyet oranını artırmak istiyorsanız ailenizle zaman
harcayabileceğiniz bir seyahate çıkabilirsiniz. Tek yapmanız gereken objeler üzerine daha az odaklanıp
tecrübeye daha fazla odaklanmanız!
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Uçak
Pencerelerindeki
Delik Ne ise
Yarıyor?
-

B

irçoğumuzun neden orada olduğunu bilmediği uçak pencerelerinde bulunan minik delikler… İlk bakışta
biraz korkunç görünen bu deliklerin her pencerede bulunmasının elbette mantıklı bir açıklaması var.
Uçağın yükselmesiyle birlikte hava basıncı da hızla düşmeye başlıyor. Bu sebeple uçakların tasarımı da
içerideki hava basıncını güvenli bir seviyede tutacak şekilde yapılıyor. Uçuş sırasında dışarıdaki hava
basıncı ile içerideki basınç arasında büyük bir fark oluşuyor. Bu basınç farkı da uçağın camları üzerinde
büyük bir baskı oluşmasına neden oluyor. Uçak camları bu duruma önlem amaçlı olarak 3 farklı katmandan
oluşacak şekilde yapılıyor. En dış katmanın görevi basınç farkına karşı koymak.
Orta katmanda bulunan ve nefes deliği veya kanama deliği gibi isimlerle bilinen deliğin görevi ise iki
tarafındaki hava basıncını eşitlemek. Uçağın içi ile bu katmanlar arasındaki hava boşluğunun basıncının
dengelenmesini sağlıyor. Böylece uçağın dışındaki hava basıncıyla
karşılaşma işi sadece dış katmana kalıyor. Özetle en dış
katman basınç farkına karşı koyuyor, orta
katman ise bu delik sayesinde dış katmana
yardımcı oluyor. Ayrıca herhangi bir nedenle
dış katman zarar görürse, onun görevini
orta katman devralıyor.
En iç katmanın da tek ve basit
bir görevi var: Yolcuların diğer
iki katmana zarar vermesini
engellemek. Deliğin bir
başka görevi ise camın
buğulanmasını veya
buzlanmasını önlemek.
Buna rağmen bazen ara
sıra deliğin tam çevresinde
oluşan buzlanma şekilleri
görebilirsiniz. Moncur'un
söylediğine göre bu delik
etrafındaki şekiller, kabin
içerisindeki havanın, soğuk
pencere yüzeyine temas
etmesiyle oluşmaktadır.
Söz konusu ilginç desenler
genellikle fraktal yapılıdır ve
pencere sıcaklığı, kabin havası
nemliliği ve delikten geçen hava
miktarına bağlı olarak değişebilir.
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Otomotiv
Haber
Elektrikten Sonra
Şimdi de Suyla
Çalışan Araba
İspanyol otomotiv markası Seat, suyla
çalışan Seat Leon modelini duyurdu.
SEAT’ın en popüler otomobili olan Leon,
Aqualia isimli su yönetim şirketi ile
ortak çalışma sonucunda atık sudaki
biyoyakıt ile çalışır hale getirildi.
Otomobillerdeki benzin ile çalışanlara
nazaran %80 daha az karbondioksit
emisyonu sunarken, bu
oranda muhteşem bir
azalma sağlıyor.
Özellikle verilen bilgiye
göre sadece İspanya genelinde
1.5 milyondan fazla olimpik havuz bulunurken bu
havuzlardan ortalama 4.000 kübik hektometrelik
sıvı atık ortaya çıkıyor. Eğer bu biyoyakıt sistemi
İspanya’da kullanılmaya başlanırsa sadece
havuzlardaki bu atık su sayesinde 150 araca günlük
100km’den fazla menzil sağlanabilecek.

16

Aracınızı
Kaybetmeye Son
Google'ın önümüzdeki günlerde eklemesi beklenen
uygulama eki ile birlikte kullanıcılar araçlarını park
ettikleri yeri artık rahatlıkla bulabilecekler.
Otomobilini park ettiği yeri bulmakta zorlananlar
için Google kısa süre içinde bu sorunu çözecek
gibi duruyor. Teknoloji şirketi Google'ın haritalar
uygulamasına, aracını park ettiği yeri sıklıkla unutan
kişiler için yeni bir özellik ekleniyor. Google Haritalar'a
gelecek özellik ile kullanıcılar otomobillerini park
ettiği yeri ve zamanı tam olarak
belirleyebilecekler.
Uygulama üzerinde otomobilinizi
park ettiğiniz anda, menüde yer
alan “park yerini kaydet” opsiyonu
ile kullanıcılar park ettikleri yeri
kaydedebilecek ve daha sonra
uygulamanın kendisini bu yöne
doğru yönlendirmesiyle
otomobillerini bulabilecekler.
Cengiz GÜLBAHAR
Satınalma ve İdari İşler Takım Lideri

Yakıt Tasarrufunda
doğru bilinen
yanlış
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Uzun süredir yakıt tasarrufu sağlamaya çalıştığınız halde başarılı olamamızın
sebebi; bütün bu yanlış uygulamalar ve kulaktan dolma bilgiler olabilir. Siz de bu
önerileri göz önüne alın, araç masraflarını bilinçli bir şekilde kısın.
01 – Büyük Arabaların Çok Yaktığı Yanılgısı
Küçük arabaların daha az yakıt tükettiği inanışı,
birçok sürücü tarafından benimseniyor. Artık turbo
sistemleri, hibrid motor teknolojileri ile standart
boyutlardaki araçlar da normal düzeylerde yakıyor.
02 – Otomatik Vites Daha Fazla Yakar
Düz vitesli araçlar, geçmiş yıllarda daha az yakıt
tüketiyordu. Teknolojik yeniliklerle otomatik vites
sistemi de manuel vitesler ile aynı oranda yakıt
tüketir hale geldi.
03 – Aracı Hareket Ettirmeden Önce Motoru Isıtmak
Gerek
Eskiden araçların ideal yakıt tüketimi sağlaması için,
aracı çalıştırdıktan sonra motorun bir süre ısınması
gerekirdi. Artık modern araçlar sayesinde aracınızı
çalıştırdıktan hemen sonra da hareket ettirebilirsiniz,
aracınız aynı oranda yakıt tüketecektir.
04 – Araçların Eskimesine Bağlı Olarak Yakıt
Tüketimi de Artar
Yanlış yargılardan biri de aracın yaşı arttıkça yani araç
eskidikçe yakıt tüketiminin de arttığıdır. Periyodik
bakımı yapılan araçlar için bu durum söz konusu
değil. Yani araç bakımı, yakıt tasarrufu için çok
önemlidir.
05 – Hava Filtresini Değiştirmek Tasarrufu Katkı
Sağlar
Bu kural çok eski ve karbüratörlü araçlar için geçerli
bir uygulama olsa da enjeksiyonlu
araçları kapsamıyor. Modern yakıt
enjeksiyonlu motorlar, hava
ve yakıt oranını dengede
tutuyor. Hava filtresini
değiştirmenin
araca katkısı,
sadece aracın
performansını
arttırma
yönünde.

06 – Katkı Maddeleri Yakıt Tasarrufunu Arttırır
Çevre Koruma Ajansı’nın ulaştığı testlerin sonucuna
göre; katkı maddeleri yakıt tasarrufuna ekstra bir
katkı sağlamıyor. Yakıt tasarrufuna katkı sağlamak
bir yana araç motoruna zarar verebilir ve bir maliyete
sebep olabilir. Katkı madellerinin tek faydası; egzoz
borusunun emisyonunu arttırması.
07 – Premium Yakıtlar (Yüksek Oktanlı Benzin)
Tüketimi Azaltır
Aracınız bu tarz benzin ve akaryakıtlar için
tasarlanmadıysa, kullansanız dahi yakıt tasarrufu
yönünde bir faydası olmayacaktır.
08 – Piyasadaki Bütün Araçlar Tasarruf Testinden
Geçmiştir
Piyasaya sürülen tüm araçların yakıt tasarrufu
için test edildiği düşünülse de sadece 4 tonun
altında yer alan, hafif hizmet araçları bu teste tabi
tutulmaktadır. Ağırlık limitini aşan araçlar, resmi
tasarruf testinden geçirilmezler.
09 – Açık Cam Daha Az Yakıt Yakmanızı Sağlar
Bu durum, düşük hızda giden araçlar için hala
geçerlidir. Yüksek hızla giderken; otomobiliniz ekstra
efor sarfedecek, araç yönüne ters bir tepki kuvveti
olacaktır. Araçtaki açık cam sayısı, camların açıklık
seviyeleri, aracın klima derecesi gibi
etkenler araçlarda yakıt tasarrufunu etkileyen
unsurlardan.
10 - Rölantide Beklemek Araç Tasarrufunu
Olumlu Etkiler
Bu yanlış yargıya göre; aracı
rölantide bırakmak yakıt
tasarrufunu olumlu etkiler.
Gerçekte ise aracı
rölantide bırakmak çok
daha fazla benzinin
harcanmasına
sebep olur.
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8 Mart Dünya Kadınlar
Gününü Kutladık...
Bantboru’da çalışan kadınlar olarak biz de “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü”nü Darüşşafakalı öğrencilerin kutularını tasarladığı çikolatalar ile
kutladık. Böyle güzel bir sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunmuş
olmanın verdiği mutluluk, çikolatalarımızı yerken ikiye katlandı :)

Dünya Emekçi Kadınlar
Günü Hakkında

8

Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları
istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya
kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması
sonucunda 120 kadın işçi can verdi.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2.
Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar
Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart
1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın
"Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü)
olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.
İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu.
Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası
Kadınlar Konferansı'nda (3. Enternasyonal Komünist Partiler Toplantısı)
gerçekleşti. Adı da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak belirlendi.
(Vikipedi’den alıntıdır.)
8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak
kutlanmasını öneren Clara Zetkin
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Acımız Büyük
8 Mart DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ etkinliğimiz için Bursa'dan yola çıkan kadın işçi kardeşlerimiz elim bir
kazaya kurban gitti. Ölenlere Allah'tan rahmet,aileleri ve sevenlerine baş sağlığı,yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Hayatını kaybeden kardeşlerimizin anısı emek mücadelemizde sonsuza kadar yaşayacak. Bant Boru ailesi
olarak kardeşlerimiz için saygı duruşunda bulunduk...
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