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Değerli BantBoru Ailesi ve
İş Ortaklarımız,
Hep birlikte ortaya koyduğumuz çalışmalarımızla
hedeflerimize
ulaşmanın
mutluluğu
ile
tamamladığımız bir yılı geride bırakırken, elde
ettiğimiz başarıları bir sıçrama tahtası yapıp,
hedeflerimizi daha da ileriye taşıyacağımız bir yıla
heyecanla giriyoruz.
Devletimizin, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü
oluşturan şirketleri desteklemek için oluşturduğu
Turquality
programı
kapsamına
alınmamız,
uluslararası itibara sahip ISO/IEC 27001:2013
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikamız gibi
başarılarımızı, yılın ikinci yarısında daha da geliştirdik.
BantBoru ailesinin bireyleri olan bizlerin, her
birimizin işimize olan tutkumuz, teknolojilerimiz,
uzmanlığımız ve müşteri odaklı esnek iş yapış
modelimizle, 2017 yılı içerisinde işlerimizi yüzde 35
oranında büyütmüş olmanın gururunu yaşıyoruz.
Tüm paydaşlarımız ve ülkemiz için daha fazla katma
değer anlamına gelen bu başarının asıl sahipleri olan
her bir çalışma arkadaşımızı ve her bir iş ortağımızı
candan tebrik ediyor ve her birine teşekkür ediyorum.
Başarı ivmemizi ve rekabetçi performans gücümüzü
geliştirmek için yatırımlarımızı aralıksız bir şekilde
sürdürüyoruz. Sertleşen ekonomik iklim, günümüzde
tüm dünyanın yeni normali halini almış durumda.
Öte yandan, teknoloji ve sanayinin birinci gündem
maddesini oluşturan Endüstri 4.0, iş modellerini olduğu kadar, rekabetin kurallarını da baştan yazıyor. Bu
ortamda başarımızı, hep birlikte ürettiğimiz gücümüzü, yine hep birlikte daha da yukarıya taşıyacağız.
Bu yıl ‘Dönüşüm Başlıyor’ sloganı ile başlattığımız SAP ERP projemizle, dijital dönüşüm yolunda önemli bir
adım attık. Türkiye’nin yüzde yüz Türk sermayeli en büyük SAP çözüm ortağı olan Detaysoft iş birliğinde
gerçekleştirmekte olduğumuz bu proje, bulut bilişim, bellek içi çalışan veri tabanı ve mobil uygulamalar gibi yeni
nesil teknolojilerle süreçlerimizin birbirine tam entegrasyonunu sağlayacak. Böylece müşterilerimizle daha da
yakın çalışabileceğiz.
Bizleri heyecanlandıran bir diğer yatırımımızla, markamızın temsilini, rekabet ve performans odaklı yeni bir
platforma taşımış bulunuyoruz. Rekabetçi performans kurumsal felsefemizin bir yansıması olarak, ülkemizin
tek kadın Off-Road şampiyonu İlayda Hancı pilotajında yarışan takımın sponsoru olduk ve BANTBORU OffRoad Team’i hayata geçirdik. 2016 Türkiye Off-Road Şampiyonası’nı, S1 Şampiyonluğu ile kapatan 23 yaşındaki
İlayda Hancı, BANTBORU Off-Road Team renkleriyle ilk sınavını, uluslararası bir yarış olan Baja Troia Turkey
2017’de verdi ve yarış sınıfındaki tek kadın müsabık olarak yer aldığı 500 kilometresi özel etap olmak üzere 812
kilometrelik parkurda, 9 farklı ülkeden sporcularla rekabet etti. Çanakkale’nin eşsiz doğası ve tarihi mirasının,
Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla da birleşerek, yarışa benzersiz bir atmosfer ve büyük bir anlam kazandırdığı bu
yarışta takımımız podyumda yer alma başarısını gösterdi.
Müşteri portföyümüzü de zenginleştirdiğimiz 2017 yılında bizleri mutlu eden bir diğer gelişme, firmamızda
çalışan sayımızın 500’ü aşması oldu. Kurumsal yapıyı güçlendirmek için birçok adım attık, bu adımları artan bir
hızla sürdüreceğiz.
Sürekli gelişim içinde olmaya ve başarılarımızı birlikte arttırmaya, ülkemiz ve tüm paydaşlarımız için değer
üreterek büyümeye devam edeceğiz.
Sizlere, ailenize, sevdiklerinize ve tüm insanlığa güzellikler getirecek, mutlu, sağlıklı, başarılı ve huzurlu bir yeni
yıl diliyorum.
Sinan Gider
CEO
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EFQM Mükemmellik Aşamaları

Türkiye Kalite Derneği tarafından yürütülmekte olan, 2017 yılı Türkiye Mükemmellik Ödülü ve EFQM
Mükemmellik Aşamaları süreci Ekim ve Kasım ayı içindeki saha ziyaretleri ile gerçekleştirilmiştir.
Bu süreçte, İnsan Kaynakları Müdürümüz Kerem OZAN, EFQM değerlendiricisi olarak, mükemmellik
anlayışının ülkemiz çapında yaygınlaşmasına katkıda bulunmak adına, Kalder değerlendirme ekibiyle birlikte,
bir haftalık bir değerlendirme çalışması için, Mersin Büyükşehir Belediyesi ‘ni ziyaret etmiştir.
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BANTBORU Dijital Dönüşüm Sürecine
Detaysoft ile Başlıyor

O

tomotiv ve beyaz eşya endüstrileri için boru üretiminde Türkiye'nin tek, Dünya'nın
ise ilk 5 üreticisinden biri olan BANTBORU, SAP ERP dönüşüm projesini Detaysoft iş
birliği ile hayata geçiriyor. Şirketin tüm iş süreçlerini kapsayan ve 1 Temmuz 2018’de
aktif olması planlanan projede ilk adım, 13 Ekim 2017 Cuma günü gerçekleştirilen proje
başlangıç toplantısıyla atıldı.
Otomotiv ve beyaz eşya üretiminde önem taşıyan boru sistemlerinin Türkiye’deki tek üreticisi ve bu alanda
dünyanın en büyük 5 kuruluşundan biri olan BANTBORU, SAP ERP dönüşüm sürecini başlattı. BANTBORU’nun
bu dijital dönüşüm projesine, kendi Ar-Ge Merkezi ve geliştirdiği çözümlerin yanı sıra tamamladığı projelerle
Türkiye’nin yüzde yüz Türk sermayeli en büyük SAP çözüm ortağı olan Detaysoft destek oluyor.
Lojistik, finans, insan kaynakları ve iş zekâsı ana başlıkları altında çok geniş bir kapsama sahip olan projenin
2018 yılı Temmuz ayı başında aktif hale gelmesi planlanıyor. Üretim, planlama, satış, dağıtım, bakım-onarım,
malzeme yönetimi, bütçe, finans, muhasebe, insan kaynakları, satın alma, depo yönetimi ve iş zekâsı gibi
geniş bir kapsamda yürütülecek projede bulut teknolojileri, bellek içi çalışan veri tabanı teknolojileri ve mobil
uygulamalar gibi yeni nesil teknolojik çözümler kullanılacak.

BANTBORU, Detaysoft SAP ERP projesi ile
rekabetçi performansını arttıracak

BANTBORU’da tüm iş süreçlerinde SAP’nin en son
teknolojileri de kullanılarak süreçlerin birbirine tam
entegrasyonu sağlanacak. Tüm iş süreçlerinin tek
noktadan izlenebileceği projede üretim süreçlerinde
elde edilecek verimlilik artışıyla şirketin rekabetçi
performansı daha da yukarıya taşınmış olacak.
Üretim, depo yönetimi, planlama vb. birçok sürecin
otomatik hale getirileceği proje ile, kullanıcı hataları
da minimize edilecek. Proje kapsamında ayrıca, bulut
teknolojiler ve mobil çalışan sistemler ile çalışanların
lokasyon bağımsız ilgili süreçleri yönetmeleri
sağlanacak. Proje sonunda BANTBORU, ulusal ve
küresel pazarlarda büyüme hedefleri doğrultusunda
gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılamaya
hazır bir altyapıya sahip olacak.
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SAMPİYON İSİM

BANTBORU Off-Road Team
ile Parkurlara Döndü

Ü

lkemizin önde gelen sanayi kuruluşu BANTBORU, Rekabetçi Performans felsefesiyle
Off-Road sporuna adım attı. Kendi alanında dünyanın ilk beş üreticisinden biri olan
BANTBORU, 2016 Off-Road Şampiyonu İlayda Hancı pilotajında yarışan takımın
sponsorluğunu üstlendi. Ülkemizin tek kadın Off-Road şampiyonu unvanına sahip İlayda
Hancı, BANTBORU Off-Road Team renkleriyle 26-29 Ekim tarihlerinde Çanakkale'de
koşulan 815 kilometrelik Baja Troia Turkey yarışında, Türkiye’nin yanı sıra 9 farklı ülkenin
sporcularıyla rekabet etti. Müsabakanın yarış sınıfındaki tek kadın sporcusu Hancı, yarışı
kendi kategorisinde (TH1) 3. tamamladı ve podyumda ülkemizi temsil etti.
Otomotiv ve beyaz eşya üretiminde önem taşıyan boru sistemlerinin Türkiye’deki lider üreticisi ve bu
alanda dünyanın en büyük 5 kuruluşundan biri olan BANTBORU, rekabetçi performans kurumsal felsefesi
kapsamında, ülkemizin tek kadın Off-Road şampiyonu İlayda Hancı pilotajında yarışan takımın sponsoru oldu
ve BANTBORU Off-Road Team’i hayata geçirdi.
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2016 Türkiye Off-Road Şampiyonası’nı, S1 Şampiyonluğu ile kapatan 23 yaşındaki İlayda Hancı, BANTBORU
Off-Road Team renkleriyle girdiği Baja Turkey 2017’yi kendi kategorisinde (TH1) 3. bitirme ve podyumda yer
alma başarısı gösterdi.
500 kilometresi özel etap olmak üzere 812 kilometrelik parkurda, yarış sınıfındaki tek kadın müsabık olan
Hancı, ülkemizden ve 9 farklı ülkeden sporcularla rekabet etti.
6 Ayaktan oluşan Doğu Avrupa BAJA takviminde yer alan ve ülkemizde ilk kez düzenlenen Baja Turkey 2017,
İSOFF Off-Road kulübü organizasyonunda gerçekleşti. Çanakkale’nin eşsiz doğası ve tarihi mirası, Cumhuriyet
Bayramı coşkusuyla da birleşerek, yarışa benzersiz bir atmosfer ve büyük bir anlam kazandırdı.

Rekabetçi Performansa Destek
Dünyada üretilen her 100 otomobilden 4’ünün fren, debriyaj ve yakıt sistemlerinde ürünleriyle var olduklarını
belirten Bant Boru CEO’su Sinan Gider, “İnsanların her gün kullandıkları otomobillerinde, performans ve
güvenlik açısından kritik öneme sahip sistemlerde biz varız. Dünyanın en rekabetçi sektörleri arasında
gösterilen otomotiv endüstrisinde, önde gelen markaların rekabetçi performansına destek oluyoruz.
Türkiye’nin en rekabetçi sporcuları arasında yer alan şampiyon isim İlayda Hancı’ya destek vermek, bizler için
büyük bir heyecan kaynağı... Cumhuriyet Bayramı ile aynı zamana denk gelen, böylesine önemli bir uluslararası
yarışta, BANTBORU Off-Road Team’in, bir Türk kadın sporcu pilotajında yer alması, bizler için ayrıca özel bir
anlam taşıyor” dedi.
İlayda Hancı’nın etkileyici başarısından gurur duyduklarını vurgulayan Gider, “Yarıştaki tek kadın müsabıkın
Türk olması ve böylesine güçlü bir performans göstermesi gururumuzu arttırdı. BANTBORU Off-Road Team
pilotumuz İlayda Hancı’yı yürekten kutluyor, Cumhuriyet Bayramı'nda gelen bu başarıyı, ülkemize armağan
ediyoruz” dedi.

Sinan Gider: “Türk Kadın Sporcuların Rekabetçi Performansı
Ülkemizin İtibarına Katkı Sağlıyor”
Uluslararası sanayi ve ticaret alanında rekabet gücü giderek artan Türkiye’nin, spordan kültüre toplumsal
alanlardaki başarılarıyla da beğeni topladığını vurgulayan Sinan Gider, “Dünyanın önde gelen şirketleriyle
çalışıyoruz. Müşteri odaklı esnek iş anlayışımız, rakiplerimizde olmayan lazer destekli üretim hatlarımız,
rekabetçi performansımız, bizi tercih edilen iş ortağı kılıyor. Farklı sektörlerde diğer Türk firmalarının da
başarısını görmek bize mutluluk veriyor. Öte yandan, ülkemizin rekabetçi karakteri, spor sahnesinde de
kendisini gösteriyor. Özellikle, bireysel ve takım sporlarında önemli başarılara imza atan Türk kadın sporcuların
rekabetçi performansı, ülkemizin itibarına büyük katkı sağlıyor. Pilotumuz, şampiyon kadın sporcu İlayda Hancı
ile iş birliğimizin, bu gurur ve heyecanı yeni başarılarla daha da ileriye taşıyacağına inancım sonsuz...” şeklinde
konuştu.

22 yaşında Türkiye’nin İlk Kadın
Off-Road Şampiyonu Oldu
1994 doğumlu İlayda Hancı, Off-Road kariyerine 2013 yılında,
babası Mehmet Hancı’nın co-pilotluğunda başladı. 2016
yılında S1 Türkiye Off-Road şampiyonasını kovalayan ve
sezonu bu sporda ülkemizin ilk kadın şampiyonu olarak
kapatan Hancı, Baja Turkey 2017’de Batuhan Korkut
Co-pilotluğunda, BANTBORU renkleri taşıyan Suzuki Grand
Vitara ile yarıştı. Yarışa özel TH1 Kategorisinde başarı
kovalayan İlayda Hancı, müsabakada yarış sınıfındaki tek
kadın pilot olarak yer aldı. Uzun, zorlu ve rekabetçi bir yarışı
iyi bir dereceyle bitirdiklerini söyleyen Hancı, “BANTBORU
Off-Road team ile, dünyanın en özel coğrafyalarından
birinde, uluslararası bir yarışta yer almak çok güzel. Binlerce
yıllık tarihi miras ve Çanakkale ruhu, bana ayrı bir güç verdi.
Hedeflediğimiz dereceyi elde etmiş olmak, güvenimi ve ileriye
dönük heyecanımı arttırıyor ” dedi.
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde

Eğitimin Önemi

İş güvenliğinde eğitimin başlıca amacı, çalışanları korumak ve işyerinde işletme güvenliğini sağlamaktır.
Çalışanların, iş yerinde iş kazası ve meslek hastalıkları gibi olumsuz koşullardan korunmasıyla, beden ve ruh
bütünlükleri açısından rahat ve güvenli bir ortamda çalışmak üzere eğitilmeleri sağlanmalıdır. İş kazalarının ve
meslek hastalıklarının gerçekleşme nedenlerini incelediğimiz zaman karşımıza çıkan en önemli faktörlerden
birinin eğitim eksikliği ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulamamış olduğu göze çarpmaktadır. Bu
sebeple iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması konusunda proaktif tedbirlerden sonra öncelikli olarak
eğitsel faaliyetler akla gelmektedir.
Çalışanların sahiplendiği ve eğitim faaliyetleri ile genel uzmanlık ve yetenekleri dışında İSG farkındalığının
yaratılması işveren ve işgören açısından başarı sayılmaktadır. Nitekim eğitim faaliyetleri ile asıl beklenen
çalışanlarda olumlu yönde davranış değişikliği yaratması ve özendiriciliği sağlamasıdır.
Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla 15 Mayıs 2013
tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” te işverene çalışanlara eğitim verilmesi görevini vermiştir.
Bu sebepler ile fabrikamızda Ekim ve Kasım ayları içerisinde dokuz grup halinde "mavi yaka" ve "beyaz yaka"
olarak toplam 513 Çalışana fabrika içerisinde uyulması gereken kurallar ve yasal mevzuatlar hakkında Temel İş
Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilmiştir.
Bu İSG eğitimleri sayesinde, iş motivasyonunun arttırılması, işletmeye özgü güvenlik kültürü oluşturulabilmesi
yanı sıra başta farkındalık olmak üzere iş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılması konusunda fark edilebilir
sonuçlar elde edilebilmek hedeflenmiştir.
Eğitimlerde iş güvenliğinin yönetilebilir olduğu ve İş Güvenliği çalışmalarını sağlamanın sadece bir kişinin
sorumluluğu değil, en üst kademeden en alt kademeye kadar tüm organizasyonun sorumluluğu olduğu bilinci
yaratılmıştır.
Seda ECE HEKİMOĞLU
İş Güvenliği Uzmanı
Çevre Mühendisi
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Dijital Ekran Gözünüzü Yoruyor!
Dijital ekranların artık yaşamımızın vazgeçilmezi olduğu bir gerçek. Telefon, tablet ve
bilgisayar karşısında geçirdiğimiz zaman arttıkça bu tür ekranların kullanımına bağlı
gelişebilen sağlık problemleri de literatürde tanımlanmaya başlandı.
Konu hakkında bilgi veren, Okan Üniversitesi Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Başak
Bostancı ‘’Parmaklarda uyuşma, ense ve boyun ağrıları gibi kas ve eklem problemlerinin yanı sıra, göz ve
görme ile ilgili sıkıntılar da dijital araçların uzun süre kullanımına bağlı gelişebilecek problemler arasında
sıralanmakta.’’ dedi.
Yrd. Doç. Dr. Başak Bostancı, ‘’Dijital göz yorgunluğu sendromu, bilgisayar, telefon ve tablet kullanımı
esnasında veya kullanımının ardından ortaya çıkan bir dizi oküler yüzey sıkıntısı ve görme problemi olarak
tanımlanmaktadır. Hastaların en çok şikayet ettiği sıkıntılar arasında gözlerde yorgunluk, kaşıntı, kızarıklık,
kuruluk, yanma, sulanma; bulanık veya çift görme, yavaş odaklanma, renklerin algılanmasında bozulma ve baş
ağrısı yer alır.
Bu problemler pek çok kişide bu tür ekranların kullanımına bir süre ara verilmesi ile hafiflerken, özellikle altta
yatan göz kuruluğu, alerji, ve benzeri göz problemleri olan kişilerde mevcut göz hastalığının kötüleşmesine yol
açarak yaşam kalitesini ve göz sağlığını bozabilir. Yapılan çalışmalarda bu durumun iş yaşamında üretkenliği
%40’a kadar azaltabileceği ortaya konmuştur.’’ açıklamasını yaptı.
Yrd. Doç. Dr. Başak Bostancı; ‘’Göz yorgunluğu tedavisinde çizilecek rotada ilk yapılması gereken bu duruma
sebep olabilecek mekanizmaların belirlenerek ortadan kaldırılması olmalıdır. Burada alınabilecek önlemler,
çevresel faktörlerin değiştirilmesi ve göz bakımı ile alınabilecek önlemler olarak gruplandırılabilir.
Çevresel faktörlerden ilk düzenlenmesi geren faktör ışıklandırmadır. Parlak ışıklar, ekrandan göze direkt
yansıyan güneş ışığı ve tepe floresan lambaları çoğunlukla kamaşmaya yol açarak gözlerde rahatsızlık yapar.
Çok parlak ya da karanlık olan bir odada dijital ekran kullanan kişilerde göz yorgunluğuna daha sık rastlandığı,
yine daha koyu ekran rengi kullanan kişilerde gözlerde kuruma şikayetinin daha fazla saptandığı çalışmalar
ile ortaya konmuştur. Ekran parlaklığı ortam aydınlatması ile benzer olmalı ve kontrast mümkün olduğunca
arttırılmalıdır. Dijital ekranların gözlerden yaklaşık olarak 90 cm uzaklıkta olması, ekranın orta noktasının
göz seviyesinin yaklaşık 15 cm altında konumlanması önerilmektedir. Gözlere çok yakın bilgisayar, tablet
veya cep telefonu kullanımı, artmış bir yakın görme ihtiyacına yol açarak göz kaslarının fazla çalışmasına
sebep olmakta, bu durum da gözlerde yorulma, şakak ve baş ağrısı gibi semptomların ortaya çıkmasına yol
açmaktadır.
Tüm bunların yanı sıra hastaların gün içinde uygun miktarda sıvı alımının sağlanması, beslenmelerinde
esansiyel yağ asitlerinin ve vitaminlerin dengeli bir şekilde verilmesi, uyku düzenlerinin korunması, altta yatan
göz kuruluğu tedavisinin açısından önem arz etmektedir. Ortam ısıtmasının uygun ayarlanması, klima ile
havalandırılan ofis ortamlarında gözlerin kurumasının engellenmesi için ortam nemlendiricilerinin kullanılması
da iş yerlerinde alınabilecek önlemler arasında yer alır.
Dijital göz yorgunluğu tedavisinde en önemli basamak göz doktorunca yapılacak detaylı muayene ile kişide
başka bir göz probleminin olmadığının ortaya konması, hastanın bilgilendirilmesi ve kişiye özel tedavi
yönteminin geliştirilmesi ile olacaktır."
9
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yaptığı yatırımlarla görebilirsiniz. Şöyle bir örnek
de verebilirim; benim ilk başladığım yıllarda
otomobillerine hevesle baktığınız birçok Avrupalı
Otomotiv firmaları şu an bizim global müşterilerimiz
arasında ve bana göre bu pazardan aldığımız pay
giderek artıyor ve artacak da.

Ayhan Yıldız
Röportajı
Kendinizden biraz bahseder misiniz? Bantboru
ile yollarınız nasıl kesişti? Kaç yıldır BB’da
çalışıyorsunuz, göreviniz nedir?
BantBoru firmasını küçük bir gazete ilanı ile tanıdım
ve yetiştirilmek üzere alınan bir Dış Ticaret Bölümü
yönetici adayı olarak işe başladım. İlk yöneticimden
çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Arada ufak bir

kesinti olmakla birlikte toplamda 12 yıldır bu firmada
çalışıyorum. Şu anki kurumsal yapımız içindeki
görevim İthalat İhracat Takım Lideri’dir. 12 yıllık süre
zarfında Bantboru’nun gelişimine paralel olarak şuan
4 kişilik bir ekiple bölümümüzü yönetiyoruz.
Şirkette uzun yıllardır görev yaptınız, o yıllardan bu
yana sektörde ve BB’da ne gibi gelişmeler değişmeler
oldu? Bununla ilgili neler söylersiniz?
Türkiye otomotiv sektörünün Bantboru A.Ş.
gibi bir firmaya sahip olması büyük bir şans,
sektörün hedefleri büyük, hele son zamanlarda
hayata geçen yerli otomobil ile bu önem daha da
artmıştır. Bantboru’nun kendi iç dinamikleri ile her
zaman bu gelişmeleri takip ettiğine inanıyorum.
Bunu yıllar içinde personeline, makine parkına
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Çalıştığınız süre boyunca aklınızda kalan ilginç bir
anınız var mı?
“Acil” ve “Hat duruyor”… Bunlar bir otomotiv
tedarikçisi olarak duymaya alıştığımız ifadeler…
Yaptığınız iş bu noktaya gelmişse bol bol anınız
olacak demektir ki bizde de olmuştur.
İş dışında ne gibi aktiviteler yapıyorsunuz? Birçok
hobiniz olduğunu öğrendik bunlardan bahseder
misiniz? Bu hobiler nasıl başladı?
Spora yeterince zaman ayırmaya çalışırım evde ve
dışarda, bisiklete binmeyi çok severim ve fırsat
buldukça şehir içi veya şehir dışı gezerim. Ahşap
her türlü eşyaya ilgim vardır ve uğraşmayı severim.
Kocaeli’nde köyde küçük bir atölyem var fırsat
oldukça burada hafta sonları evimiz ve bahçemiz
için aksesuarlar yapıyorum, çocuklarıma tahta
oyuncaklar yapıyorum. Ayrıca ahşap gemi modeli ile
ilgileniyorum, yarım kalmış maketlerim var. Kağıt
kesme sanatı yine sevdiğim bir hobi. İnternette takip
ettiğim üye olduğum tasarım paylaşım siteleri var.

Tecrübeli bir çalışan olarak yeni başlayan
arkadaşlara tavsiyeleriniz nelerdir?
Hepimizin bir hayali vardır peşinden koştuğumuz,
iş dünyası da bunun bir parçası. Kendi kişiliğinizi
yansıtabiliyorsanız ve iş-sosyal çevrenize uyum
sağlayabiliyorsanız her iş yeri sizi mutlu edecektir.
Zamanla kazandığınız tecrübe ve size verilen
imkanlar işe bağlılığınızı arttıracaktır. Bu yüzden yeni
arkadaşların kısa zamanda edindikleri intiba ile karar
vermemelerini, tüm olasılıkları düşünmelerini tavsiye
ederim.

31 yıldır firmamızda boru imalat operatörü olarak çalışan

Sn. İbrahim Yayuk
ağustos ayında emekli olarak firmamızdan ayrılmıştır. Kendisine, bu uzun süre zarfında
sarf ettiği emeklerle Bantboru ailesine yapmış olduğu katkıdan dolayı teşekkür ederiz.
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Geleneksel Bantboru Pikniği

10 Eylül Pazar günü Polonezköy Melek Garden’da geleneksel piknik
organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Tüm Bantboru çalışanları aileleri ile birlikte
çok keyifli bir gün geçirdi; çocuklar, hazırlanan organizasyonlar sayesinde çok
eğlendiler.
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Malzemeler

Dana bonfile 400 gr
Taze rosmary 50 gr
Taze kekik 5 gr
Taze karabiber 5 gr
Zeytin yağ 100 gr
Tereyağ 20 gr
Patates 100 gr
Dereotu 5 gr
Kabak 10 gr
Havuç 10 gr
Taze fasulye 10 gr
Tuz 5 gr
Demi glas sos 20 gr
Su 100 gr
Hardal sos 5 gr

Demiglas sos hazırlanışı;
10 gr demiglas a 100 gram soğuk su ilave edilip karıştırılır.
Tencere yardımı ile kaynatılır ve 5 gr tereyağ ile edilir.

Yapılışı;
Et bir gün öncesinden bir küvete alınıp içerisine zeytinyağı,
rossmary, taze kekik ve taze öğütülmüş karabiber koyarak marine
edilir. Marine edilen et 250-300 derecede ısıtılmış ızgaranın üzerine
konulup mühürleme işlemi yapılır. Etin her tarafı mühürlendikten
sonra 300 derece de ısınmış fırına üzerine tereyaağı koyarak
yaklaşık 7 dk pişirilir. Servise hazır olan etinizi dilerseniz yanında
taze sotelenmiş sebzeler ve dereotlu patates püresi ile servis
edebilirsiniz.
Sos olarak Knorr’un hazırlamış olduğu demiglass sosu
kullanabilirsiniz.

A FİY ET

O L SU N
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Topluluk Önünde Konuşma Korkusu/
Glossofobi’niz Var Mı?
Aşağıdaki sorulara Evet/Hayır şeklinde cevap veriniz.
1- Bir konuşma yapacağım söylendiğinde panik yaparım.					
2- Benim dışımda birinin görevi alması için uğraşırım						
3- Ne kadar hazırlanırsam hazırlanayım aşırı heyecan yaparım					
4- Konuşma esnasında herkesin benim açığımı yakalayacağını düşünürüm			
5- Gülünç duruma düşmekten korkarım								
6- Konuşma esnasında ellerim titrer, nefes alışım hızlanır					
7- Anlatacaklarımı unutmaktan endişe ederim.							
8- Konuşma esnasında ellerimi nereye koyacağımı bilemem					
9- Bir an önce bitmesini isterim								
10- Konuşmam bittikten sonra heyecanım hemen geçmez					

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Yukarıdaki sorulardan 5 ve daha fazlasına Evet cevabı verdiyseniz, siz de glossofobik biri olabilirsiniz.
Canınızı sıkmayın, çözümü var.
Bu Korkunun Sebepleri Neler Olabilir?
• Baskı altında yetişmiş bireylerde öz benlik saygısı normalin altında olabilir. Bu da rahat konuşmayı,
kabul göreceğine inanmayı zorlaştırabilir.
• Özgüvensiz tutum ve davranış konuşmayı zorlaştıran nedenlerden biridir. Söyleyeceklerinin değerli
olmadığını düşünmek de buna örnek verilebilir. Kendi fikirlerinin, diğerlerinin fikirlerinden değersiz
olduğunu düşünen kişi, küçük düşmek yerine konuşmamayı tercih edebilir.
• Anlatacağı ya da sunacağı konuya yeterince hazırlanmamış kişiler de konuşmakta zorlanabilir. Eksik
ya da yetersiz bilgi kişide alay konusu olma kaygısı doğuracağı için kişi konuşmaktan kaçabilir.
• Zayıf hafıza, unutma korkusunu tetikler. Sunumu hafızasına kodlamakta zorlanan bir kişi için
anlatacağı konuyu hatırlayamama endişesi oluşabilir.
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Korkunuzu Yenmeniz İçin Öneriler :
• Bir miktar heyecan iyidir. En profesyonel
konuşmacılar bile, sahneye çıkmadan önce
heyecanlanırlar. Heyecan insanı dinç tutar. Aşırıya
kaçmadan heyecanlanmak, sahne performansınızı
olumlu etkiler.
• İyi bir sunum veya konuşma için ön hazırlık hem
önemli hem de gereklidir. Dünyaca ünlü Trainer’s
Training programlarında bile sunum hazırlama
workshoplarında ayna karşısında en az beş defa
tekrar önerilir. Giriş-gelişme-sonuç çerçevesi
iyi yapılandırılmış, süresi planlanmış sunumlar
dinleyiciler için de akıcı, etkileyici
ve keyifli olur. Düşünülenin aksine uzun sunumlar,
kısa sunumlardan daha kolaydır.
Kısa sunumlarda
zamanı çok iyi
yönetmek
gerekir. Ne
kadar hazırlık
ne kadar
tekrar olursa,
o kadar
başarılı
sunumlar
ortaya çıkar.
• Sunumu akıcı
kılmak için
kullanmak üzere
birkaç hikâye
hazırlayın.
İlgi çekici, konuyla
alakalı hikayeler
sunumunuzu
zenginleştirir. Kendi
yaşamınızdan olabileceği
gibi, tanınmış insanların
hikayelerini de
kullanabilirsiniz. Doğru
konumlandırılmış hikayeler
dinleyiciler açısından sıradanlığı bozacağı için
keyifli olur.
• Sunumunuzda mümkün oldukça mizah
kullanın. Mizahi tarafınızı sürekli besleyin. Mizah
hayatın bir parçasıdır. Sunumların sıradanlığını,
sıkıcılığını bozmak için mizahi bir dil çok işe yarayan
yöntemlerden biridir. Tabii burada fıkra anlatmak
uç bir örnek olabilir ama esprili bir dil kullanılırsa
hem konuşmacı hem de dinleyici rahat eder.

• Anlatacaklarınızı hafıza teknikleri ile belleğinize
kodlayın. Üç sene üst üste Dünya Hafıza
Şampiyonu olan Andi Bell’in kullandığı Yerleşim
Methodu yol gösterici olabilir. Bu teknik, hafıza
teknikleri içinde sunum kodlama açısından
kullanılabilecek ilk tekniktir.
• Dinleyicilerle mutlaka 1-2 saniyeyi geçmeyen göz
kontakları kurun. Göz kontağı kurmak etkin
iletişimin yapı taşıdır. Çekinip, göz kontağı
kurmayan bir kişinin endişeleri dinleyiciye yansır.
• Katılımcılara sorular sorun. Fakat her soruyu
cevap almak için sormayın. Dinleyicileri, katılımcıya
dönüştürmek konuşmacının elindedir.
İnteraktif bir sunum ortamı
herkes için faydalıdır.
• Ses tonunuzu iyi
kullanın. İletişimin
% 38’inin ses
tonu üzerine
kurulduğunu
unutmayın.
Sesiniz ne kadar
inceyse, o kadar
güvensiz bir
izlenim verirsiniz.
Ya da ses tonunuz ne
kadar sert ve kalınsa
o kadar sert bir imaj
çizersiniz. Sesinizin doğru
tonunu bulmaya
çalışın. Nefes
tekniklerindeki ses egzersizlerinden
bu konuda yardım alabilirsiniz.
• Sahne/ platformu iyi kullanın. Alanda çok
gezmeyin ama hep aynı yerde de durmayın. Önemli
bir nokta anlatırken sahnenin
hep aynı noktasını kullanın. Hikaye anlatırken
de başka bir noktadan anlatın. Sabit bir noktada
kalmanız gerektiğinde ayaklarınız omuz hizasında
açık olacak şekilde dik durun. Duruşunuzun
psikolojinizi yansıttığını unutmayın.
• Hata yapmaktan korkmayın. Hatalar insanlara
mahsustur. Mükemmel olmaya çalışmayın.
Yapabileceğinizin en iyisini yapmaya çalışın.
Bilmiyorsanız, bilmiyorum diyebilin. Ama
bilmediğinizi de araştırmayı ihmal etmeyin.

Serap CİVAN
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Sürücüsüz Araç Şehri

S

ürücüsüz araçların gerçek yol şartlarında
test edilmesi büyük önem taşıdığı için
bunun odağında kurulan sürücüsüz
otomobil şehri K-City, artık gerçek testlere ev
sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Güney Kore merkezli sürücüsüz otomobil şehri
K-City, Seul’un yaklaşık 30 km güneyinde yer
alıyor. Ülke yönetiminin desteğiyle faaliyete
geçirilen bu özel şehir, faaliyete alınan ilk
kısmıyla şirketlerin kullanımına açık durumda.
Dünyanın en büyüğü olarak belirten bu tesis,
içerisinde otonom araçların gerçek şartlarda
karşılaşacağı tüm unsurları barındırıyor. Daha çok
yerel otomobil markalarının kullanacağı belirtilen
şehir, otonom araç geliştiren isimlere gerçek
yollara çıkıp büyük riskler oluşturmak yerine bu
güvenli ortamda test imkanı sunuyor. Samsung,
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SK Telecom, Hyundai ve Kia gibi firmaların aktif
olarak yer alacağı şehir, kontrollü bir ortam
olduğu için araştırma/geliştirme faaliyetleri için
de daha efektif bir konumda.
17 milyon dolara mal olduğu belirtilen sürücüsüz
otomobil test şehri K-City büyük öneme sahip.
Sürücüsüz otomobillerin gerçek anlamda trafiğe
çıkmadan önce her türlü şartı öğrenmiş olması
gerekiyor. Bunu gerçek yollarda simüle etmek
oldukça zorken, bu tarz kontrollü bir ortam her
şeyi çok daha kolay hale getiriyor. Buna benzer
ancak oldukça ufak bir alan Amerika Birleşik
Devletleri Michigan Üniversitesi içerisinde de
bulunuyor.
Cengiz GÜLBAHAR
Satınalma ve İdari İşler Takım Lideri

UÇAKTA MÜKEMMEL UYKUNUN 12 YOLU
Birkaç gecedir uykusuz olabilirsiniz veya varış noktanızda çok önemli bir toplantıya katılmak
zorunda da olabilirsiniz. Bu yüzden uçakta biraz uyumak istersiniz; fakat bir türlü uyuyamazsınız.
Bazı insanlar uçağa bindikleri ilk andan itibaren uyumaya başlarlar. Peki onlar şanslı mıdır, yoksa
biz bir şeyleri yanlış mı yapıyoruz? İşte uçakta mükemmel bir uyku için bilmeniz gerekenler...
Uçakta uyku için en iyi zaman
Uçakta bir bebek gibi uyumak istiyorsanız, mutlaka
uyku saatlerinizde uçmayı deneyin. Yani eğer gece
01:00’de uyuyorsanız, bu saatlere yakın bir bilet
almanız oldukça mantıklı olacaktır. Ayrıca uykuya
geçiş sürenizi daha da kolaylaştırmak istiyorsanız,
uçuş gününüzden bir önceki gün 2-3 saat daha erken
bir saatte kalkın. Uçuş esnasında vücudun yorulması
ile birlikte çok rahat bir şekilde uykuya geçeceksiniz.
Uçakta uyku için en iyi gün
Uçakların en boş olduğu günler Salı ve Çarşamba
günleridir. Bu yüzden Salı ve Çarşamba gibi popüler
olmayan günlere bilet alarak uçakta mükemmel bir
şekilde uyuyabilirsiniz. Unutmadan; Cuma ve tatil
günlerinden sonraki günler en kalabalık günlerdir. Bu
günlerde bilet almamaya özen gösterin.
Koltuğun açısı nasıl olmalı?
Gerçekten iyi bir uyku uyumak istiyorsanız,
koltuğunuzun arkasını sonuna kadar eğin.
Çünkü uyumak için en doğru açı 135 derecedir.
Fakat arkanızdaki kişinin bu durumdan rahatsız
olmadığından emin olun. Dik koltuk açısı bel ağrısı
ile sonuçlanabilir. Ayrıca kafanızı yana doğru bükmek
boyun ağrılarına sebebiyet verebilir.
Peki mükemmel koltuk hangisi?
Yanınızdaki insandan rahatsız olmamak ve kafanızı
duvara yaslamak istiyorsanız, mutlaka cam
kenarından bir koltuk alın. Orta kısım koltukları
hostesler ve yolculardan dolayı her zaman çok
hareketlidir ve uyumak için kafanızı koyacak bir yer
bulamayabilirsiniz.
Emniyet kemeri açık mı kapalı mı?
Kapalı emniyet kemerinin uykunuzu rahat bir
hale getirmede hiçbir etkisi yoktur. Fakat uçağınız
türbülansa girerse, uçuş görevlileri kemerinizi
takmanız için yanınıza gelecektir. Ve sizi uyandırarak
kemerinizi takmanızı söyleyeceklerdir. Bu yüzden

kemerin takılı kalması hem güvenliğiniz hem de
uykunuz için oldukça önemlidir.
Kıyafetler nasıl olmalı?
Rahat bir şekilde uyumak istiyorsanız mutlaka
rahat kıyafetler giymelisiniz. Hava yolu şirketinizin
battaniye vermemesine karşın yanınızda bir ceket
ve çorap bulundurmalısınız. Çünkü uçuş esnasındaki
serin kabin atmosferi uykuya dalmayı zorlaştıracaktır.
Ek olarak küçük bir sırt çantasına battaniye de
alabilirsiniz.
Yanıma aksesuar almalı mıyım?
Uykuya dalışınızı etkileyen en önemli iki faktör ışık ve
sestir. Bu yüzden bir kulak tıkacı ve bir uyku maskesi
almakta fayda vardır. Boyun ve baş sağlığı için ise
bir adet seyahat yastığı alabilirsiniz. Eğer uçağa
bindikten sonra bir uyku yastığı almadığınızı fark
ettiyseniz, rulo halinde bir fular ve bir t-shirt işinizi
görecektir.
Elektronik eşyaları uzaklaştırın
Telefonda, tablette veya dizüstü bilgisayardaki ekran
ışıkları uykuya dalmanızı zorlaştırır. Bu elektronik
cihazlar yerine kitap okuyarak uykuya dalmaya
çalışın. Ayrıca müzik çalarınızdan dalga veya kuş sesi
dinlemek faydalı olabilir.
Ne yemeli ne içmeli?
Eğer hızlı bir şekilde uykuya geçiş yapmak istiyorsanız
mutlaka az yemeye özen gösterin. Ve uçuşun ilk
35-40 dakikasında hiçbir şey tüketmemeye çalışın.
Ayrıca uçuş esnasında ve öncesinde alkol almamaya
dikkat edin. Ağır yemekler veya alkol yerine su, bitki
çayı içmeniz daha sağlıklı olacaktır.
Rahatlatıcı kokular kullanabilirsiniz
Bazı kokular uykuya geçişinizi kolaylaştırır.
Giysilerinize veya battaniyeye az miktar lavanta yağı
sürebilirsiniz. Bu şekilde uykuya rahat bir şekilde
geçersiniz.

Serap CİVAN
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Kış Depresyonundan
Korunmanın Yolları

K

ış yaklaşmaya başladıkça birçoğumuzun içini bir mutsuzluk, isteksizlik
ve ümitsizlik kaplıyor. Mevsim geçişleri genellikle kişilerin daha depresif
hissetmesine zemin hazırlıyor. Bu dönem içerisinde beynin biyolojik
ritmi bozulurken, melatonin hormonu düzensiz bir şekilde salgılanmaya
başlıyor. Peki kış depresyonundan korunmak için ne yapmak gerekir? İşte kış
depresyonu ile ilgili tüm merak edilenler:

Kış depresyonu belirtileri
nelerdir?
Öncelikli olarak kış
depresyonunun belirtilerine
göz atalım. Kış depresyonu:
konsantrasyon sorunları,
karamsarlık, ümitsizlik, sinirlilik,
iştahta azalma veya artma,
hızlı yorulma, uykusuzluk veya
aşırı uyku hali, dengesizlik,
kişinin kendini değersiz ve
suçlu hissetmesi gibi durumlar
ile ortaya çıkıyor. Peki kış
depresyonundan korunmak için
ne yapmak gerekiyor?
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İşte yapmanız gerekenler:
Güneş ışığı hayatınızın bir parçası olsun
Kış depresyonunun en büyük nedenlerinden bir tanesi
güneş ışığı yoksunluğudur. Çünkü kış depresyonunun
belirtileri ve D vitamini eksikliği belirtileri birbirlerine
benzer. Güneş ışığı görmeyen yerlerde çalışmanın ve
güneş ışığının olmadığı bir odada uyanmanın sonucu
yorgunluk olarak açığa çıkmaktadır. Güneş ışığı
görmeyen bir odada, kişi ne kadar uyursa uyusun,
yataktan kalkmak istemez. Bu yüzden odanızın
mutlaka güneş almasına özen göstermelisiniz. Ve
mutlaka alarm kurarak güneşin doğduğu saatleri
deneyimlemelisiniz. Bu şekilde vücudunuza, uyandığını
veya uyanması gerektiğini söylemiş olursunuz.

Şekere ara vermeye çalışın
Şeker kış aylarındaki en büyük düşmanınızdır. Çünkü
kış depresyonu ile düşen serotonin seviyeniz ile
vücudunuz karbonhidratlara ve şekerlere saldıracaktır.
Karbonhidrat ve şeker tüketimi ise yorgunluk ve
mutsuzluk hissi vermeye başlayacaktır. Yani bu iki
süreç bir kısır döngüye takılı kalarak birbirini tekrar
edecektir. Ayrıca bu tarz gıdaların bağımlılık yapıcı
etkisi olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden mutlaka bu
kısır döngüye bir son verilmelidir.

Mümkün olduğunca hareket edin
Birçoğumuz kıştan dolayı hareket etmek istemiyoruz.
Kimisi üşümek istemediği için kimisi ise terlememek
için hareket etmek istemiyor. Fakat kış aylarında kilo
bir yana dursun, sağlıklı bir şekilde biyolojik sürecimizi
devam ettirmemiz için her gün düzenli olarak hareket
etmemiz gerekiyor. Eğer gün içerisinde düzenli bir
şekilde hareket ederseniz, hormonal salınımınız
düzene girecek, metabolizmanız hızlanacak ve
enerjiniz artacaktır.

uyumanın hayat ritminizi bozmak anlamına geldiğini
unutmamalısınız. Bu yüzden günlük 7-8 saatlik bir
uyku kâfidir. Uyuma ve uyanma saatleri belirlenerek
enerji seviyesi çok basit bir şekilde yükseltilebilir.

Aktivitelerinizin alternatiflerini bulun
Yaz aylarında yapılan aktiviteler kış ayları ile
birlikte sona erer. Sona eren aktiviteler mutsuzluğu
beraberinde getirebilir. Çünkü kişi uzun zamandır
bir şeylerle ilgileniyordur ve birden boşluğa
düşmüştür. Eğer sizde de buna benzer bir durum söz
konusuysa, sıcak havalarda yaptığınız aktivitelerin
kış versiyonlarını bulmaya çalışın. Hayatınıza renk
katmak size iyi gelecektir. Örneğin yazın hafta sonları
sahile giderek bisiklet sürmeyi seviyorsanız, kışın bunu
kayak ile değiştirebilirsiniz. Veya yürüyüş sporu ile
ilgileniyorsanız yaz rotanızı, kışa çevirebilirsiniz.

Döngüyü kabul edin; eğer bu döngüyü kabul
edemiyorsanız destek almaktan korkmayın
Mevsim geçişleri tamamen doğal bir süreçtir. İnsan
psikolojisi olarak uyum sağlamamız gereken bir
zaman aralığı vardır. Fakat bazı durumlarda bu uyumu
sağlayamayız. Ve yaşanan bu değişimleri yargılamaya
başlarız. Bu geçişleri yargılamaktan
ziyade, evrenin bu değişimine tanıklık
etmek ve kabul etmek, insanı daha
pozitif bir yapıya büründürür. Bu
deneyimlere şahit olmak muhteşem
olayları da beraberinde getirir. Eğer
tüm bu adımları yapmanıza rağmen
kış depresyonunu atlatamadığınızı
düşünüyorsanız, mutlaka bir
profesyonelden yardım almayı deneyin.

					
Serap CİVAN

Ne az ne de fazla uyuyun
İnsanlar kış aylarında daha fazla uyuma
eğilimindedirler. Çünkü battaniye altından kalkmak,
üşümek ile bağdaştırılmaktadır. Fakat az veya fazla
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Dila Şenses & Ufuk Ertaş
Mali İşler bölümümüzde Muhasebe Uzmanı
olarak çalışan Dila Şenses 2 Nisan tarihinde
Ufuk Ertaş ile hayatını birleştirdi. Kendisine
ömür boyu mutluluklar dileriz.
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Şerife Karaca & Erkan Oruç
Kalite bölümümüzde kalite mühendisi olarak
çalışan Şerife Karaca 29 Ekim tarihinde Erkan
Oruç ile hayatını birleştirdi. Kendisine ömür
boyu mutluluklar dileriz.
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