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Değerli Bantboru Ailesi ve Değerli İş Ortaklarımız,
Sene başında koymuş olduğumuz 2 hedefe ulaşmış olmanın gururunu
yaşıyoruz.
Şirketimiz için son derece önemli olan bilgi güvenliği konusunu daha etkin
yönetebilmek adına uluslararası geçerliliği olan ISO/IEC 27001:2013 Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını Haziran ayında geçirdiğimiz denetim
sonucu almaya hak kazandık.
Aynı zamanda Ocak 2017 ‘ de denetimi gerçekleştirilen; devletin ciddi
ölçüde ve kapsamlı şekilde desteklediği bütüncül bir markalaşma ve ihracat
destek programı olan Turquality projemiz olumlu sonuçlandı ve Ekonomi
Bakanlığı’nın destek programı olan Turquality / Marka Destek programına 6
Mart 2017 tarihi itibari ile dahil olduk. Bu proje ile marka değerimizi global
anlamda ciddi bir ölçüde arttırmayı hedeflemekteyiz.
Güzel bir gelişme de ihracat hacmi alanında yaşadık. İhracat hacmimizi
ciddi oranda büyüterek, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan, 2016
yılında 452. Sırada yer aldığımız Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu
listesinde bu sene 7 sıra öne geçerek 445. olarak yerimizi aldık. Önümüzdeki
sene bu sayıyı daha da öne çekmeyi hedefliyoruz.
2017 yılında mevcut müşteri portföyümüzü de zenginleştirdik. Bununla
birlikte firmamızda çalışan sayımız 500’ü aştı. Kurumsal yapıyı güçlendirmek
için birçok adım attık. Bantboru ailesi olarak kalitemizden ödün vermeden
sürekli gelişim içinde olmaya ve başarılarımızı sizlerle arttırmaya devam
edeceğiz.
Herkese keyifli bir yaz dilerim.
Utku AKSOY
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Bantboru GMBH
Yeni Adresinde...

Daima esnek üretim anlayışını kendine 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.
Eski depomuz 300 m² iken yeni depomuz 1000 m². Ayrıca ilerde ihtiyaç olursa 1000 m² bizim için şimdiden
rezerve edilmiş durumda. Bulunduğu konumda büyük bir yemekhane de yer alıyor.
Deponun Bant Boru GMBH’a ait olması oldukça üstün bir avantaj sağlıyor. Örneğin 100 % kontrolün
kendilerinde olması, kendi malzemelerini stok yapabilmeleri ve kendi depo çalışanlarının ve forklift
operatörünün olması ile birlikte hızlı aksiyon alabilecekler.
Ayrıca küçük bir bilgi daha… Komşularımız içinde Harley Davidson , Scooter Attack var.
Merve ÖZTÜRK
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Gücümüze
Destek Geldi!

Yeni dahil olduğumuz Turquality / Marka Programı’nın
desteği ile Global Markamızı daha hızlı geliştiriyoruz.

6 Mart tarihinde, Ocak 2017 ‘ de denetimini geçirdiğimiz;
devletin ciddi ölçüde ve kapsamlı şekilde desteklediği
bütüncül bir markalaşma ve ihracat destek programı olan
2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması,
Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve TURQUALITY®’nin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in 10’uncu maddesinde yer
alan Marka Destek Programı kapsamına dahil olduk.
“10 Yılda 10 Dünya Markası” vizyonuyla uygulanmaya
başlanan Turquality destek programı, ülkemizin ihracatının
gelişimi ve uluslararası markalaşma yolunda son derece
önemli bir projedir.
Turquality programı, öncelikle bölgesel sonrasında ise
uluslararası düzeyde bir markanın tanınması ve bilinirliğinin
artırılmasına yönelik olarak gerekli olabilecek tüm faaliyetlerin
desteklenmesini öngören bir programdır. Turquality,
uluslararası arenada tüm pazarlama faaliyetlerini, doğrudan
satışa yönelik faaliyetleri ve şirketin kurumsal gelişimine
ilişkin tüm faaliyetleri 5 yıl boyunca %50 oranında ve hibe
şeklinde destekleyen bir destek mekanizmasıdır.
Bu gelişme Bantboru’nun yatırımlarının daha da artacağı
anlamına gelmektedir. Uluslararası düzeyde de ilk ve tek
devlet destekli markalaşma programı olan Turquality projesi
ile marka değerimizi global anlamda ciddi bir ölçüde arttırmayı
hedeflemekteyiz.
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Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimiz Belgelendi...
Özellikle son günlerdeki siber saldırıların sıklaşması ve şiddetinin günden güne artması şirketlerin iş
sürekliliklerini sekteye uğratmaktadır. Birçok global şirket bu tehditler karşısında neredeyse zaman zaman
üretim yapamaz duruma gelmiştir. Firmalar bu duruma maruz kalmamak için bilgi güvenliği konusunda
yatırımlarını arttırmaya başlamıştır. Geçen sene şirketimiz de bu konulara gereken önemi vererek mevcut bilgi
güvenliği seviyesini uluslararası standartlara çekme kararı almış ve bu doğrultuda uluslararası geçerliliği olan
ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni oluşturma ve uygulama sürecine başlamıştır. Biz de bu
süreci bir proje olarak ele aldık. Firmamızdaki tüm departmanlar bu projede aktif olarak rol aldı ve son yıllarda
firmaların önem verdiği bilgi güvenliği konusunda, Bantboru’ yu bir üst seviyeye taşımak için üstlerine düşen
görevleri proaktif olarak tamamladılar. Projedeki dokümantasyon çalışmalarının dışında DLP, Klasifikasyon ve
Ağ İzleme gibi birçok güvenlik sistemini de devreye aldık. Ayrıca tüm çalışmayı özetleyen ve firma kurallarını
da içeren bilgi güvenliği el kitabı da bu proje kapsamında yayınlandı. Tüm firma geneline bilgi güvenliğinin
önemini anlatan farkındalık eğitimleri verildi. Yaklaşık 5 ay süren yoğun bir çalışma sonrasında girdiğimiz
ISO 27001 denetimini başarıyla tamamlayarak HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK ve Bilgi güvenliği yönetim
sistemimizi belge ile taçlandırdık.
Bantboru, bu belgelendirme süreci sonunda hem mevcut altyapısının güvenlik seviyesini uluslararası
standartlara taşımış hem de mevcut ve yeni müşteriler için rekabet avantajı sağlamıştır.
Enis BÜYÜKGÜNER
Bilgi İşlem Takım Lideri
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“Together, Shaping the Future”
Avrupa Komisyonu’nun(EC), Brüksel’deki Charlemagne
Building merkezinde 3-4 Nisan 2017 tarihleri arasında
“Geleceği Birlikte Şekillendirelim” çağrısı ile düzenlediği
“1st European Connected and Automated Driving
( CAD ) Conference” başlıklı uluslararası toplantıya,
firmamızın eski Ar-Ge direktörü, Ar-Ge danışmanımız
Sn. Orhan Tosun da katıldı.
Hollanda Altyapı ve Çevre Bakanı, OECD Genel Sekreteri,
Avrupa Komisyonu üyeleri, otomotiv ana sanayii CEO ve
temsilcileri, Avrupa Birliği ülkeleri araştıma merkezleri
temsilcileri ve üniversite temsilcilerinin yönetim ve
sunumlarıyla ilki tertiplenmiş olan bu toplantıda,
“Akıllı Ulaşım Teknolojileri”, “İleri Düzeyde İnsansız
Araç Kontrolü”, “Araç Konum Belirleme”, “Yapay
Zeka”, “Trafik Emniyeti”, “Haberleşme Altyapıları”,
“Haberleşmenin Emniyet ve Gizliliği - Siber Ataklardan
Korunabilme” gibi temel konular, interaktif olarak
tartışıldı. Akıllı hareketlilik(Smart Mobility)’in sadece
bir otomasyon projesi olmadığının altı çizilerek, insan
sürücü koltuğundan kaldırılsa dahi, yaya olarak trafikte
varolacağından, “İnsan” faktörünün, insansız sürüş
çalışmalarının merkezinde yeralan vazgeçilmez bir
parametre olduğu vurgulandı.
Konferans Komitesi, katılımcıların bundan sonraki
süreçte verebilecekleri bilimsel katkıları beklediklerini
ve gerçekleşecek gelişmeler ışığında bu konferansların
devam edeceğini bildirdi.
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Yaptığınız işi kısaca anlatır mısınız?
Aslında tam anlamı ile işçi olarak ilk defa
çalışıyordum ve uyum sağlamam biraz zaman aldı.
O dönem meydancı olarak çalışıyordum ve benim
için yaptığım işin türü önemli değildi. Kısa sürede
yaptığım işi daha da ileri taşıdım ve temizliğin
yanı sıra çevre düzeni, tesisat işleri, fabrikanın
tamiratlarını da yapmaya başladım ve hiçbir zaman
“Aman bana ne” deyip de işimin dışındaki işleri
ertelemedim, tabii yapabildiğim kadarıyla. Daha
sonra kişisel nedenlerden dolayı 2006 yılında ayrılmak
zorunda kaldım ama 2008 yılında tekrar Bantboru
ailesine döndüm ve hala severek ve ilk günkü gibi
çalışıyorum. Burada çalışmaktan da çok memnunum.

Bantboru'nun Mehmet Abi'si...
Yıllardır Bantboru’ya sayısız emek
veren, her başı sıkışanın yardımına
koşan, bir telefon uzağımızda
olup ihtiyacımız durumunda her
şekilde yanımızda olan idari işler
emektarımız Mehmet Kaya ile keyifli
bir söyleşi yaptık.
Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Bantboru
ile yollarınız nasıl kesişti? Ne kadar süredir
çalışıyorsunuz?
1963 Sivas doğumluyum. İlkokulu köyümde
okuduktan sonra 1975’te ortaokulu okumak için
İstanbul’a geldim ve ortaokulu İstanbul’da bitirdim.
Ailevi nedenlerden dolayı Liseyi okuyamadım. 1980
yılında işçi olmak ümidi ile yurt dışına gittim. 1,5 yıl
Viyana’da kaldıktan sonra işçi olamadığım için tekrar
İstanbul’a döndüm ve 1982’de Taksim’de oto yedek
parça işine başladım. 2 yıl sonra askere gitmek için
ayrıldım, askerden dönünce de kendi işimi kurdum ve
2000 yılına kadar kendi işimi yaptım.
1999 depreminden sonra zaten işler kötü gitmeye
başlamıştı; sonunda 2000 kriziyle birlikte iflas ettim
ve 2003 yılında bir şekilde Bantboru ailesi ile tanışmış
oldum. Uzun bir aradan sonra ilk defa işçi statüsünde
Bantboru’da işe başladım.

Bantboru’da çalışanlar en çok çalışma ortamından
memnun. Peki siz en çok neyi beğeniyorsunuz? Ya
da en çok hoşunuza giden şey nedir?
Beni çeken şey hiçbir zaman aldığım ücret olmadı,
zaten özel hayatımda da para benim için bir amaç
olmamıştır. Bantboru’da beni çeken şey, tüm
samimiyetimle söylüyorum, yönetim kadromuzun
çok iyi niyetli olması ve anlayışlı yaklaşımıdır. Geriye
dönüp baktığımda ülkemizin koşullarına rağmen
Bantboru olarak çok hızlı bir ilerleme kaydettiğimizi
görüyorum.
Firmamız hakkında yeteri kadar konuştuk, biraz da
iş dışındaki hayatınızdan bahseder misiniz? Ne gibi
aktiviteler yapıyorsunuz?
Bantboru dışında aslında kendime pek zaman
ayıramıyorum ama fırsat buldukça ailemle vakit
geçirmeyi çok seviyorum, küçük de olsa bazı sosyal
sorumluluk projelerine katılmaya çalışıyorum.
Farklı bir meslekte olsaydınız ne iş yapmak
isterdiniz?
Aslında hayalim, emekli olduktan sonra çevreci
vakıflarla ülkenin dört bir yanına gidip gönüllü olarak
ağaç dikmekti, ama maalesef şartlar uygun olmadı.
Tecrübeli bir çalışan olarak ailemize yeni katılan
arkadaşlara ne gibi önerilerde bulunmak istersiniz?
Yeni başlayan arkadaşlara naçizane tavsiyem, işlerini
severek yapsınlar, çalışmak zorunda oldukları için
değil, bir şeyler üretmek için çalışsınlar. Günümüzde
genellikle kolay para kazanmanın derdine düşmüş
insanlar maalesef iş ahlakını yok ediyorlar.
Son olarak tüm Bantboru ailesine buradan
şükranlarımı ve sevgilerimi sunmak istiyorum. İyi ki
beraberiz!...
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Mutfak Yangınlarına

Dikkat!

Mutfak yangınları genellikle tüp gaz
patlaması, kızartma esnasında tava ve
tencerede yağ parlaması, aspiratör ve
bacalarda biriken is ve kurumların tutuşması
ve kibrit çöpünün tam söndürülmeden çöpe
atılmasından kaynaklanmaktadır.
Yangın olayında önce önlem, sonra
söndürme gelir.
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Önlem olarak:
• Gaz kaçağı hissettiğiniz ortamda kıvılcım
çıkarabilecek tüm hareketlerden uzak durunuz.
Ateş yakmayınız, buzdolabının kapağını açmayınız,
elektrik anahtarlarına dokunmayınız ve ortamı
havalandırınız.
• Kaçak LPG ise zeminden, doğalgaz ise tavandan
süpürge veya yelpaze ile havalandırma yapınız.
• Kaçak tespiti için kesinlikle kibrit veya çakmak alevi
değil, sabun köpüğü kullanınız.
• Her yangın küçük olarak başlar kimsesiz bir
ortamda sinsice gelişir.
• Tavada yağ kızartırken yağın taşmamasına dikkat
ediniz.
• Telefon ve kapı zili çaldığında ocağı minimum
konuma getiriniz, konuşmanız veya görüşmeniz
uzun sürecekse ocağı kapatınız.
• Taşması olası yemekleri pişirirken daima kısık ateş
kullanınız, aceleniz varsa yüksek ateşte başında
bekleyiniz. Ocakta bir şey pişirirken kesinlikle
yatmayınız.
• Yemek pişirmenize çocuklarınız yardımcı oluyorsa,
onları da yangın tehlikesine karşı uyarınız.
• Kazara oluşacak kaymalara karşı tavanın kulpunu
ocağın ortasına doğru yönlendiriniz, sıcak kulpları
bir bez veya tutacakla kontrollü bir şekilde
tutunuz.
• Elbezi, havlu ve peçete gibi tutuşabilir eşyaları
ocaktan uzak tutunuz,
• Kızartma yaparken kolu uzun ve geniş elbise
giymeyiniz.
• Tava yangınlarında kesinlikle su kullanılmamalıdır.
Zira su yangının büyümesine ve kontrolden
çıkmasına neden olur.
• Kızartma esnasında küçük yağ parlamalarını

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

boğmak (söndürmek) için, tava kapağını daima
yanınızda bulundurunuz ve olay anında üzerine
kapatınız.
Bir yağ parlamasında tavayı sağa sola
taşımayınız, bu durumda yangının sizin de
üzerinize sıçrayabileceğini unutmayınız.
Tüm gayretlerinize rağmen yangın sönmeyip
büyük boyutlara yükseliyor veya büyük bir yangınla
karşı karşıya kalıyor iseniz, (alo 110‘dan) derhal
itfaiye’yi arayınız. Unutmayın ki; itfaiye hizmetleri
sürekli ve ücretsizdir.
Mutfağınızda, kolay ulaşabileceğiniz bir yerde,
mutlaka en az bir adet 2 kg’lık ABC sınıfı yangın
söndürücü tüp bulundurunuz ve kullanılmasını
önceden öğreniniz. 6 ayda bir periyodik bakım ve
muayenelerini yaptırınız.
Bütün bu önlemlere rağmen bir yangınla
karşılaştığınızda, panik yapmayınız ve sükunetinizi
muhafaza ediniz.
Parlayan tüpleri kesinlikle pencereden veya
balkondan dışarı atmayınız, alevin üzerini, varsa
yangın battaniyesi ile, yoksa ıslak bir bezle sarıp
vanasını kapatınız, veya yangın söndürücüyü
kullanarak yangını söndürünüz.
LPG (tüp gaz) tüpünü daima dik tutunuz.
Bağlantı hortumlarını sürekli kontrol ediniz,
eskimiş hortumları derhal değiştiriniz
Arızalı dedantörünüzü hemen değiştiriniz ve her
tüp değişiminde contaları da mutlaka yenileyiniz.
Piknik tüplerinin üzerine geniş tabanlı tencereler
koymayınız, mecbur kalındığında kontrolü elden
bırakmayınız.
Doğalgaz ve LPG kaçakları için Gaz Alarm
Dedektörü kullanınız.
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FUTBOL

TURNUVASININ
KAZANANLARI BELLİ OLDU!

Bantboru A.Ş. Futbol Turnuvası 19/03/2017 - 19/04/2017 tarihleri arasında Kartal
Arena Halı Sahası'nda oynandı. Bu sene ikincisi düzenlenen turnuvaya 11 takım
katıldı. İki senedir hiç yenilgi görmeyen Sevkiyat Bölümü turnuvayı şampiyon
olarak tamamladı.
Bu organizasyona büyük katkılarından dolayı başta genel müdürümüz Utku
AKSOY ‘a teveccüh ve teşriflerinden dolayı fabrika müdürümüz Emre EŞMELİ’ye,
Türk Metal Sendikası Başkanı Bilal UCA’ya ve fabrika temsilcimiz Engin BAKAL’a
sonsuz teşekkür ediyoruz.
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ŞAMPİYON
BESIKTAS

Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonunun şampiyonu yine Beşiktaş oldu.
Üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşayan Beşiktaşlı çalışanlarımız ve
CEO’muz Sinan GİDER bu gururu ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.
31.05.2017

Ağustos 2017

Bantboru Iftar Yemegi
Mavi yaka ve beyaz yakanın birlikte katılımıyla 15 Haziran Perşembe günü fabrikamızda iftar yemeği
düzenledik. Çok keyifli geçen iftar yemeğimizden bazı kareler:

12

Sefin Tavsiyesi
Kadayıflı Muhallebi
Kadayıflı Muhallebi Malzemeleri
3 avuç tel kadayıf – ufalanmış
2 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı toz şeker
1 su bardağı dövülmüş ceviz

Muhallebisi için Malzemeler
1 litre süt
4 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı mısır nişastası
1 su bardağı toz şeker
1 adet yumurta sarısı
1 paket vanilya
1 paket sıvı krema (200 ml.)

Yapılışı;
Kadayıfı ince ince kıyın. Geniş bir tavada kadayıfı renk alıncaya kadar
çevirin. Tavanın içine, tereyağı ve toz şekeri ilave edin ve karıştırın.
Üzerine cevizi ilave edin, karıştırın ve ocaktan alın.
Muhallebi için olan krema hariç, tüm malzemeleri tencereye alın ve
kaynayana kadar pişirin. Kaynayınca ocaktan alın, kremayı ilave edin ve
karıştırın.
Servis edeceğiniz kapların altına tel kadayıf, üstüne muhallebi, en üst
kısmına da tekrar tel kadayıf koyup soğutun ve servis edin.
Afiyet Olsun...
Hakan UÇKUN

13

Ağustos 2017

Dikkat Dağınıklığı ve Unutkanlık Ulusal Bir Sorun Oldu

D

ikkat dağınıklığı, şehir hayatının vazgeçilmez bir parçası oldu. Herkes unutkanlıktan
yakınarak “alzhaymır oldum !” endişesi ile nörologlara koşuyor. Oysaki gerçek böyle
değil. Şehir insanını kuşatan zor koşullar, yazılı ve görsel basının devamlı pompaladığı
“hastalık” korkuları ile birleşince; şiddetli bir “unutkanlık” gelişiyor... Peki, bu konuda ne
yapmalı?
Okan Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan BÖLÜKBAŞI
Dikkat Dağınıklığı Çekenler İçin 15 Önemli Tavsiye
• Dengeli ve düzenli beslenin. Çocukları tüm
paketlenmiş ve özellikle şeker ilave edilmiş tatlı
gıdalardan uzak tutun. Früktozun ne olduğunu
öğrenin. Enerji içecekleri kesinlikle yasak. Şekerli
gıdaların, gelişim halindeki beyinleri olumsuz
etkilediği ve “dikkat eksikliği hiperaktivite
sendromu” na zemin hazırladığı ispatlandı.
• Düzenli egzersiz yapın. Çocuklar için spor çok
önemli. Okula bisikletle gidip gelen çocuklarda
dikkat eksikliğine pek rastlanmadığı gösterildi.
• İyi uyuyun. Uyku eksikliğinin mutlaka bir bedeli
olur ve faiz oranı yüksektir.
• Düzenli olarak şunlardan birini yapın;
meditasyon (Riyazat), yoga, pilates, Tai-çi. Bunları
yapamıyorsanız, her gün, bir doğa parkında, hiç
konuşmadan en yarım saat etrafı izleyin ve
dinleyin. Güzel bir ağaçlı yolda yapılan sessiz
yürüyüşler de olabilir.
• Olumsuz insanları etrafınızdan uzaklaştırın.
Sizi olumlu yönde etkileyen, yaşama sevinci veren
insanlarla görüşün.
• Asla aynı anda birkaç şey yapmayın. Her zaman
tek bir işe odaklanın ve tüm dikkatinizi ona verin.
Örneğin, Taocu Japonların “çay töreni” nin amacı
budur.
• İşinizi sevin. Sevmiyorsanız, değiştirebileceğiniz
fırsatlara kapınızı açın.
• Ajanda kullanın. Gereksiz hiçbir şeyi hafızanızda
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tutmayın. Yarın yapacağınız en önemli 5 işi deftere
yazın. Yarın olduğunda öncelikli olan işleriniz bu
maddelerdir.
İyi aydınlatılmış bir ortamda çalışın. Sevdiğiniz
şeyleri çevrenize yerleştirin. Eğer hafif bir müzik
eşliğinde çalışmak sizi rahatlatıyor ise muhakkak
öyle yapın; farkı göreceksiniz.
Çok yoğun bir iş sırasında “beyninizin durduğunu”
düşünüyorsanız; kısa bir süre için ara verin. İyi
bildiğiniz bir şiiri ya da şarkıyı yüksek sesle
tekrarlayın ya da bulmaca çözün. Sonra, işiniz her
ne ise ona geri dönün. Başaracaksınız.
Bir müzik aleti çalın ya da resim yapın. Bedeni bir
meşguliyetiniz olması iyidir. Bedeni meşguliyetler,
zevkle yapılan bir hobinizin olması, farkındalık
duyunuzu artırır. Bilardo oynamak ya da balık
tutmak da böyle meşguliyetler arasındadır.
Derin düşüncelere dalmayın, kafanızdaki korkuları
uzaklaştırın. Bu korkuların çoğu, hiçbir zaman
gerçekleşmeyecek. Düşünmeyin sadece “yapın”.
Alkol gibi zihinsel baskılayıcılar kısa süre için işe
yarar görünür. Odaklanmayı artırabilir ama uzun
vadede kesinlikle yarardan çok zarar getirir. Uzak
durun.
Elektronik ekranlara bakarak geçen süreyi
sınırlandırın. Özellikle çocuklarda bu çok, çok çok
daha önemli!
Ailevi “keyifleriniz” olsun. Daha çok sohbet edin.
Yemeğe birlikte oturun. Birbirinize dokunun.

Doğru Zannettiğimiz Yanlış Bilgiler
Günlük hayatta ya da genel kültürümüzde küçüklükten beri yer edinmiş olan bazı
bilgilerin aslında bize yanlış olarak aktarıldığını göreceksiniz.
1. Çin Seddi aydan görünebilir.
Ay üzerindeyseniz pek çok şey görebilirsiniz ama Çin
Seddi bunlardan biri değildir. 1938 tarihli "Second
Book of Marvels" isimli kitabında Richard Haliburton
Çin Seddinin aydan görülebilen insan yapımı olan tek
şey olduğunu iddia etti. Ama Çin Seddi sadece en
fazla 10 metre genişliğinde ve çevresi ile aynı renkte
ve bu da onu bırakın aydan, uydudan izlerken bile
çıplak gözle görmeyi imkansız hale getiriyor.
2. Balık yanında yoğurt yenmez
Bilinenin aksine balık tazeyse yoğurtla birlikte
yenilmesinde sakınca yok. Zehirlenmenin sebebi
yoğurt değil, balığın içinde bulunan 'histamin'
proteini. Bu madde yoğurtta da olduğundan, birlikte
yenildiğinde vücuttaki 'histamin' miktarı artabiliyor
ve alerjik durumu olan kişilerde kızarıklığa ya da
kaşıntıya neden olabiliyor. Balığınızın tazeliğine
güveniyorsanız, yoğurtla birlikte tüketmenizin hiçbir
sakıncası yok.
3. Gökkuşağında yedi renk vardır
Gökkuşağındaki renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil,
mavi, çivit mavisi ve mor olarak bilinir.İşin aslı,
gökkuşağında kesintisiz bir renk spektrumu vardır,
ancak insanın renk algısı, ortada bir kuşak serisi
olduğu yanılgısını yaratır. Kimi gökkuşaklarında ise
insan gözünün görebileceği 7'den fazla kuşak bulunur.
4. Pisa Kulesi yamuk yapılmıştır
İtalyanların bu ünlü çan kulesi aslında dik olarak
tasarlanmış. Fakat yapıldığı tarih olan 1173 yılından
itibaren temeldeki yumuşak zemin sebebiyle güneye
doğru kaymaya başlamış.
5. Kelebeklerin ömrü bir gündür
Bazı ergin kelebeklerin ömrü 1-2 aya kadar varabilir.
Ömürlerinde birkaç mevsim yaşayabilenler, kış
uykusuna yatabilir veya daha sıcak bölgelere göç
edebilir.

oluşturduğu gruplar vardır.
7. Balıkların hafızası birkaç saniyeliktir
Japon balığı en az üç aylık bir hafızaya sahiptir.
8. Amerika ismi Amerigo Vespucci'den almıştır
Amerika ismini İtalyan haritacı ve tüccar Amerigo
Vespucci'den değil, Galli ve zengin bir Bristol tüccarı
Richard Ameryk'ten gelmektedir. Ameryk, John
Cabot'un ikinci transatlantik yolculuğundaki baş
sermayedardı. Mayıs 1497'de Cabot, küçük gemisi
Matthew'le Labrador'a ulaştı ve Vespucci'den iki yıl
önce Amerika toprağına ayak basan ilk Avrupalı oldu.
9. Bukalemunlar tehlike hissettikleri anda kamuflaj
amacıyla renk değiştirirler
Bukalemunların renk değiştirmesinin sebebi karşı
cinsi etkileme veya vücut sıcaklığını ayarlama da
olabilir.
10. Çok şeker yiyen şeker hastası olur
Fazla şeker alımı ile diyabetli olmak arasında
herhangi bir ilişki yoktur.
11. "Burası Huş'tur, yolu yokuştur.'' türküsündeki
Huş, Muş'un bir ilçesidir
Huş; Yemen'in başkenti Sana
ile Taiz kentleri arasında
bulunan bir Türk
Kalesinin ismidir.
12. C vitamini
soğuk algınlığıyla
savaşıyor
C vitamini bağışıklık
sistemini güçlendirir.
Soğuk algınlığını
iyileştirmiyor.

6. Vejeteryanler asla hayvansal ürün tüketmezler
Vejeteryanlık bünyesinde birçok alt grubu barındıran
bir tarzdır. Balık ve kümes hayvanları, yumurta
ve mandıra ürünlerini tüketen vejeteryanların
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Otomotiv
Haber
Toyota’dan bir yenilik daha…

T

oyota, her zamankinden çok daha güvenli ve çok
daha sorumlu bir şekilde sürüş sağlamak için
çalışmalarını sürdürüyor.

Toyota, güvenli bir sürüş için genç sürücüleri teşvik
etmek ve çocukları otomobil kullanırken huzursuzluk
duyan ebeveynlerin kendilerini daha rahat
hissetmelerini sağlamak amacıyla Safe&Sound isimli
yenilikçi bir mobil uygulama başlattı.
Otomobillerini kullanmaları için çocuklarına veren
ebeveynler, hız limitlerinin aşılması ya da seyir
halinde cep telefonu kullanılması durumunda
Safe&Sound adı verilen uygulama ile artık çocuklarını
uzaktan uyarma imkanı buluyorlar. Bu uygulamayla,
ebeveynlerin kendi belirledikleri dikkat çekici müzikler
çocuklarının cep telefonunda çalmaya başlıyor ve
onların dikkatlerini çekiyor. Farklı müziklerden
oluşturulan çalma listesi; absürd ve esprili şarkıları
içeriyor ve böylelikle ebeveynler kurallara uymayan
çocuklarını esprili bir şekilde uyararak kontrol altında
tutmuş oluyor.
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Almanya, Avusturya ve İsviçre'de yapılan “Yol
Güvenliği Araştırması”, trafik kazalarının yüzde
60'ının cep telefonu kullanımı nedeniyle
gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Yapılan diğer
araştırmalarda da sürücülerin yüzde 46'sının trafikte
cep telefonu kullanmama kuralına uymadıkları
belirlenirken, sürücülerin yüzde 15'inin mesaj yazdığı
ve yüzde 24’ünün akıllı telefonlarını kullanarak
mesajlarını okuduğu saptanmış. 24 yaş altı
sürücülerde ise bu oran çok daha yükseliyor. Ayrıca
araç içerisinde cep telefonu kullanımının kaza riskini
4 kat arttırdığı da istatistiklere yansıyor. Türkiye’de
ise geçtiğimiz yıl meydana gelen 569 binden fazla
trafik kazasında önemli bir oranın araç kullanırken
telefonla konuşmak olduğunu belirtiliyor.

Cengiz GÜLBAHAR
Satınalma ve İdari İşler Takım Lideri
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Türk Kahvesi Hakkında
Bilmediklerimiz
Türk kahvesi, bizim kültürümüz için çok önemlidir ve tüm dünya
tarafından bilinip sevilmesine rağmen, özellikle Türk insanı için
bir vazgeçilmezdir. Çünkü Türk insanı, Türk kahvesini dostlarla
yapılan sohbetle, sabah keyfiyle, gün içinde verilen molayla
bağdaştırır. Türk kahvesi yapmak artık otomatik makineler
sayesinde oldukça kolay olsa da, bakır cezvede kömür ateşiyle
yapılanının tadı gerçekten bambaşkadır.
Türk kahvesi ile ilgili söyleyecek çok şey var; ancak biz lafı fazla uzatmadan Türk kahvesini özel
bir kahve yapan özelliklerinden ve hakkındaki bilinmeyenlerden bir bahsedelim istiyoruz. İşte
kültürümüzün en önemli lezzetlerinden biri olan Türk kahvesi hakkında bilmeniz gerekenler…
Türk kahvesi, 14. yüzyıl başlarında Güney
Habeşistan'daki Kaffa Yöresi'nde keşfedilmiştir.
Türk kahvesi ile ilgili yapılan araştırmalar, benzersiz
kokusu ve lezzeti ile Türk kahvesinin Güney
Habeşistan'dan tüm dünyaya
yayıldığını
göstermektedir. 1517 yılında
Yemen'de
vali olarak görev yapan Özdemir
Paşa, denediği ve çok beğendi bu
kahveyi, İstanbul'a getirmiştir.
Şimdi her restoranda bulunan bu
özel lezzet, ilk bulunduğunda kahve
meyvesinin kaynatılmasıyla
hazırlanıyormuş. Sonraları, kahve
çekirdeklerinin kavrulup öğütülerek
pişirilmesiyle yapılmaya başlanmış.
İlk kez Tahtakale'de açılan kahvehane
ile kısa zamanda tüm İstanbul'a
yayılmıştır.
Ardından İstanbul'da pek çok
kahvehane açılmış ve buralarda
kahve eşliğinde kitaplar okunarak;
satranç oynanarak, sohbetler edilerek;
kahve tüm keyifli anlarla özdeşleştirilmiştir.
Avrupa, kahve ile Türkler sayesinde tanışmıştır.
Avrupalılar Türk kahvesinin pişiriliş şekline
bağlı kalmış ve tıpkı Türkler gibi tüketmişlerdir.
Kahvenin lezzeti, kahve çekirdeklerinin taze ve
incecik öğütülmüş halinin kömür ateşinde ağır ağır
pişirilmesinden gelir. Türk kahvesi, ayrıca
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dünyadaki telve ile sunulan tek kahve çeşididir.
Kahvenin Türk kültüründeki yeri apayrıdır. Hatta
"kahvaltı" sözcüğü, kahve öncesinde yenilen şeyler
anlamına gelmektedir.
Türk kahvesi, öyle bir gelenektir ki; içimi için özel
bir zamanı bile vardır. Genellikle sabah
ve öğlen öğünleri arasında içilir. Hatta
kahvaltı sözcüğü bu zamana bağlı olarak
türetilmiştir.
Türk kahvesi, geleceği görmek için
kullanılan tek kahve çeşididir.
Kahve falı da, dolayısıyla yine Türklere
özgü bir gelenektir. Bu gelenek yıllarca
tüm dünyanın ilgisini çekmiş ve hala da
çekmeye devam etmektedir.
Kahvenin su ile ikram edilmesinin
bir nedeni vardır.
Rivayet edilene göre, bunun nedeni
misafir ilk olarak kahveden içerse tok;
suyu içerse aç olduğunu anlamak ve onun için sofra
kurmakmış. Ancak kahvenin su ile ikramının asıl
nedeni; eğer yemek yendiyse ağızdaki o tadı suyla
dağıtmak ve kahvenin lezzetini tam anlamıyla
alabilmek. Yani sandığımızın aksine, kahvenin
yanındaki suyun sonra değil; önce içilmesi gerekiyor.

Damada tuzlu kahve yapılmasının da öyle...
Kız istemelerin bir numaralı etmeni olan Türk
kahvesi, hala damada tuzlu bir şekilde sunulur.
Bugün bununla ilgili de pek çok şey rivayet edilse de;
aslında eskiden kadınlar o erkeği beğenmediklerinde
ona tuzlu kahve; beğendiklerinde ise bol şekerli kahve
ikram ederek; bunu onlara belirtirlermiş. Böylece
damat da kızın düşüncesini öğrenirmiş. :)

zihin açan bir etkisi de vardır. Ayrıca baş ve kemik
ağrılarına da iyi geldiği bilinmektedir.
Ancak fazla içilirse, elbette yararından çok zararı
dokunur.
Türk kahvesi günde 3'ten daha fazla tüketildiğinde
kalpte ritim bozukluklarına neden olabilir. Bu

Türk kahvesi, telvesi dibine çöktüğü için
süzülmeden yapılan tek kahvedir.
Ve telvesi içilmediği için de çok sağlıklıdır.
Dünyanın en eski pişirme yöntemiyle pişirilen Türk
kahvesi, köpüğü sayesinde daha uzun sıcak kalır.
Ve ince kenarlı küçük bardaklarda servis edildiği için
de, daha geç soğur.
Türk kahvesi genelde lokumla ikram edilir. Çünkü...
Yine rivayet edilene göre; eskiden insanlar
misafirlerine memnuniyetlerini sormanın bir yolu
olarak kahvenin yanında lokum ikram ederlermiş.
Kahvesini içen misafir eğer üzerine lokumu da yerse;
ev sahibinin kendisini ağırlama şeklinden memnun
kaldığını belirtiyor demekmiş. Yemezse ise, ev
sahibinin kendisini ağırlama şeklinden memnun
kalmadığını söylüyor anlamına geliyormuş.
Türk kahvesinin sağlığa, tahmin edemeyeceğiniz
kadar faydası vardır.
Türk kahvesi, kandaki kolesterol seviyesini dengeler.
Kullanılan ağrı kesicilerin etkisini yarı yarıya arttırarak
ağrının daha çabuk geçmesine yardımcı olur. Kalp
hastalıklarının birçoğunu önlemeye yardımcı olur;
sindirim sistemi üzerinde de çok etkilidir. Özellikle
bağırsak hareketlerinin düzeltilmesi için oldukça
yararlıdır. Cilde temas ettiğinde(masaj vs. yoluyla)
yumuşatır ve cilt problemlerine iyi gelir. İçeriğindeki
antioksidan sayesinde kanser gibi ciddi hastalıkların
önlenmesine büyük fayda sağlar. Dikkat arttıran ve

yüzden özellikle kalp rahatsızlığı olan kişilerin Türk
kahvesi tüketirken dikkatli olmaları gerekir. Aşırı
kahve tüketimi, tansiyon problemlerine de neden
olabilir. Reflü, ülser gibi mide rahatsızlıkları olan
kişilerin fazla kahve tüketmesi, rahatsızlıklarını
arttırır. Aynı şekilde şeker hastaları yemek üzerine
kahve içtiklerinde; kan şekerleri çok daha fazla
yükselmektedir. Çok fazla kahve içmek, migren
riskini arttırır. Ayrıca aşırı kahve tüketimi, kadınları
doğurganlık anlamında olumsuz yönde etkiler.
Hamilelik ve emzirme sürecinde tüketmek de aynı
şekilde zararlıdır. Çok sık tüketilen Türk kahvesi, diğer
kahvelerde olduğu gibi; demir gibi yararlı minerallerin
emilimini engeller. Bu yüzden her şeyde olduğu
gibi; Türk kahvesi tüketiminde de ölçülü davranmak
gerekir.
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Cengiz Gülbahar & Sinem Karakullukçu
Tedarik Zinciri bölümümüzde Satınalma Takım Lideri
olarak çalışan Cengiz Gülbahar 8 Temmuz tarihinde Sinem
Karakullukçu ile hayatını birleştirdi. Kendisine ömür boyu
mutluluklar dileriz.

Cihan İlaslan & Yonce Doğan

Mali İşler bölümümüzde Muhasebe Uzmanı olarak çalışan
Cihan İlaslan 13 Mayıs tarihinde Yonca Doğan ile hayatını
birleştirdi. Kendisine ömür boyu
mutluluklar dileriz.
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