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Güçlü rekabetçi performansıyla

Başarılı İnsanların Ortak Özellikleri

Başarı şans ve tesadüf değildir

Ramak Kala Hayat Kurtarır

Tehlikelere karşı alınacak tedbirler

Çocuklarda Uyku Sorunu

Uyuduktan sonra yerinin değiştirilmesi

“Engeller beni durduramaz,
her bir engel kararlılığımı daha da güçlendirir.”
-Leonardo da Vinci
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Hindistan Fuarı
BANTBORU, Hindistan’ın Yeni Delhi şehrinde 8-11 Şubat tarihlerinde
14. Auto Expo 2018 fuarına katılmıştır.
Değerli BANTBORU Ailesi ve İş Ortaklarımız,
Hızlı bir giriş yaptığımız 2018 yılında, yüksek bir tempoyla yolumuza devam ediyoruz.
Günümüzde dünyada üretilen 100 otomobilden 4’ü, BANTBORU teknolojisinin ve
kaliteli üretim felsefemizin ürünü olan sistemleri taşıyor. Müşteri beklentilerini
en iyi şekilde karşılayan esnek iş modelimiz ve rekabetçi performans gücümüzle,
Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinin en önemli projelerinde,
güvenilir iş ortağı olarak yer alıyoruz.
Ar-Ge ekibimizle geliştirdiğimiz ürünlerimizle soğutma sektöründe de hedeflerimiz
dahilinde büyümeyi sürdürüyoruz; bu alanda da dünya devi markalarla iş birliği
yapıyoruz.
2018 yılına yönelik hedeflerimiz arasında, ihracat kapasitemizi artırmak, 2017
yılında dahil olduğumuz TURQUALITY® desteğinin de gücüyle, küresel ayak izimizi
genişletecek adımları hızlı ve güvenli bir şekilde atmak da yer alıyor. Bu hedefler
doğrultusunda yaptığımız stratejik planlarımız kapsamında, 2018 yılının ilk dört
ayında, birbirinden çok farklı iki coğrafyada, iki önemli fuarda yerimizi aldık.
Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alan ve önümüzdeki dönemde
otomotiv üretiminin çok güçlü bir büyüme göstereceğine inandığımız Hindistan
pazarına da güçlü bir şekilde giriş yaptık ve bu ülkenin en önemli otomotiv buluşması
Auto Expo 2018 fuarına yerel iş ortağımızla birlikte katıldık.
Otomotiv ve dayanıklı tüketim ürünleri sanayinde dünyanın en güçlü ülkelerinden
Almanya’nın Düsseldorf kentinde, iki yılda bir düzenlenen ve sektörün en önemli
küresel buluşması olarak kabul edilen Tube & Wire 2018 fuarına bu ay sonunda katılıp
ürünlerimizi sergileyeceğiz.
BANTBORU, iş yapışı ile olduğu kadar, sosyal angajmanlarıyla da bir dünya şirketi kimliği
taşıyor. 2018 itibarıyla, kadınların güçlendirilmesi alanında en önemli küresel platform
olan BM Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri’nin (WEP) resmi katılımcısı olduk. Bu
önemli uluslararası camianın ve inisiyatifin bir parçası olarak, iş ve iş dışı yaşamda
daha eşitlikçi bir ortam, farkındalığın artırılması, profesyonel becerilerin geliştirilmesi,
iş hayatı özel yaşam dengesi gibi konularda çalışmalar gerçekleştireceğiz.
Yine WEP odaklı planlamalarımız dahilinde hayata geçirdiğimiz, ülkemizin tek kadın
Off-Road şampiyonu İlayda Hancı pilotajında yarışan BANTBORU Off-Road Team
ise, insan ve teknolojinin zorlu şartlarla mücadelesini temsil eden bu sporda 2018
şampiyonası için hazırlıklarını tamamladı.
21-22 Nisan tarihlerinde Sakarya’da start alacak 2018 Türkiye Off-Road Şampiyonası,
25-26 Kasım tarihlerinde İstanbul’da sona erecek. BANTBORU Off-Road Team, 2018
Türkiye Şampiyonası’nın yanı sıra, dünyanın en zorlu parkurları arasında gösterilen
TransAnatolia Rally Raid yarışında da ülkemizi ve şirketimizi temsil edecek. Bizler
de farklı etkinliklerle parkurlarda yerimizi alacağız; rekabetin ve performansın bir
parçası olacağız.
BANTBORU’nun sürekli gelişim yolculuğunun gurur ve heyecanını bizlerle
paylaştığınız için teşekkür ederiz.

Güçlü rekabetçi performansıyla 23 ülkeye ihracat gerçekleştiren, ürünleri dünyada üretilen
100 araçtan 4’ünde kullanılan ülkemizin kendi alanındaki lider kuruluşu BANTBORU,
ihracat pazarları arasına dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden Hindistan’ı da ekledi.
Bu ülkede ilk satışlarını 2018 yılında gerçekleştirecek olan BANTBORU, ülkenin en önemli
otomotiv buluşması Auto Expo 2018 fuarına da yerel iş ortağı ile birlikte katıldı.

Sinan Gider
CEO
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Havşa vurma kalıpları
ve zımbası (DIN 1.2379)

Soğuk İş Takım Çelikleri
ve Kullanım Alanları
Takım çeliklerinin temel niteliği;
metal, plastik parçalarının üretimi ve
şekillendirilmesinde kullanılmasıdır. Takım
çeliklerinin toplam çelik üretimindeki payı
%8 civarı olup her geçen yıl kullanımları
artmaktadır.
Diğer çeliklerde gerçekleştirilen kimyasal
bileşime göre sınıflandırma takım
çeliklerinde mümkün olmamaktadır,
çünkü hem kimyasal bileşim çok geniş
aralıklarda değişebilmekte, hem de
diğer çelik grupları ile kesişebilmektedir.
Takım çelikleri üretim yöntemlerindeki
değişiklikler sonucu farklı özelliklere
sahip olabilmektedir ve kullanım
alanlarına bağlı olarak farklı isimler ile
adlandırılmaktadırlar.
Örneğin;
•29 CrMoV 9 (1.2307) plastik enjeksiyon
kalıbı
•30 CrMoV 9 (1.7701) ıslah çeliği
•31 CrMoV 9 (1.8519) nitrasyon çeliği
Takım çeliklerinin sistematik olarak
içerdiği alaşım elementlerine ve kimyasal
bileşimine göre sınıflandırılması
mümkün olmadığı için sınıflama ana
kullanım alanına göre yapılmaktadır.
Burada en belirleyici karakteristik

farklılık malzemenin özellikleri ile de
ilişkili olan şekilde kullanım sıcaklığıdır.
Takım çelikleri başlıca aşağıdaki gibi
sınıflandırılmaktadır;
•Soğuk iş takım çelikleri
•Sıcak iş takım çelikleri
•Plastik kalıp çelikleri
•Yüksek hız takım çelikleri
Soğuk iş takım çelikleri; işlem sıcaklığı
oda sıcaklığı ile 200 °C arasında olan iş
parçalarının talaşlı ve talaşsız imalatında
kullanılır. Metalik veya metalik olmayan
malzemeler için kesme kalıpları, soğuk
deformasyon ve plastik şekillendirme
kalıpları yapımında en çok tercih edilen
çelik grubudur.
Soğuk iş takım çelikleri yüksek tokluk
ve aşınma direncine sahip çeliklerdir.
Bu sayede birçok imalat parçasının
üretiminde kullanılırlar. Bu çeliklerin
yaygın olarak kullanımı; kesme takımları,
delme zımbaları, makine bıçakları, derin
çekme, soğuk ekstrüzyon ve çapak alma
kalıpları, havşa vurma kalıp ve zımbaları,
cıvata perçin ve somunları, kâğıt ve plastik
bıçakları, kazıma bıçakları, sıvama kalıpları
vb. makine parçalarının veya sistemlerin
imalatı gibi alanlardır.

DIN 1.2379 çeliğinin kimyasal içeriği
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1.2379 çeliğinin üretiminde, istenilen mekanik özellikleri yakalamak adına sırasıyla,
gerilim giderme, sertleştirme, menevişleme ve opsiyonel olarak nitrasyon tavlamaları
uygulanmaktadır. Bu tavlamalar ile çeliğin mikroyapısı modifiye edilerek istenen
özellikler elde edilmeye çalışılır.

1.2379 çeliğinin üretiminde izlenen ısıl işlem profili

Soğuk iş takım çeliklerinin bazı kullanım alanları

Hazırlayan:
Bora Yıldız Bantboru Ar-Ge Mühendisi
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Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yine her sene olduğu gibi coşku
ile kutladık. Tüm kadın çalışanlarımıza Darüşşafaka’ya destek olmak için
Darüşşafa’daki çocukların tasarladığı kutular içinde çikolatalar dağıttık.

Türkiye’nin
Sanayide Dijital
Dönüşüm Yetkinliği

Konferans yeri ve tarihi: Sabancı Center, 19 Aralık 2017
Konferansı, Bantboru’yu temsilen ArGe Danışmanı Orhan Tosun izledi.
Kalkınma Bakanı Sn. Lütfi Elvan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erol Bilecik’in açılış konuşmalarının
ardından, MIT’den Prof. Joe Peppard, BCG(Boston Consulting Group)’nin yönetici ortaklarından Philip Evans,
Aykan Gökbulut, Tüsiad Sanayide Dönüşüm Çalışma Gurubu Başkanı Oğuzhan Öztürk’ün katılımlarıyla:
•Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği Vizyonu
•Sanayide Dijital Dönüşüm Ekosisteminin Yaratılması
Ana başlıklarıyla devam eden konferans, dijital dönüşümün belirli fazlarını bünyelerinde deneyimlemiş olan
Vestel, Denizbank Bilgi Teknolojileri, Ekol Lojistik, İnci Holding, Derindere Motorlu Araçlar gibi kuruluşların
temsilcileri ile SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan’ın dijital dönüşümün yazılım ayağıyla ilgili
açıklamalarının yer aldığı bir panel ile sona erdi.
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Ramak Kala Hayat Kurtarır
‘Ramak kala’, işyerlerinde meydana gelen; çalışan,
işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli
olduğu halde zararın gerçekleşmediği olay olarak
tanımlanır. Günlük hayatta “Az kalsın” veya “Kıl
payı” diye anlatmaya başladığımız olaylar olarak da
tanımlayabiliriz.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince;
her türlü ramak kala olayların kayıt altına alınması
gerekmektedir. Bu tip olayların kayıt altına alınarak
raporlanması iş kazalarını önlemek için hayati önem
taşımaktadır.
Ramak kala olaylar ve raporları, çoğu major kaza için
‘uyarıcı işaretler’ niteliğindedir. Çalışanların ramak
kala olayları fark ederek raporlaması, iş güvenliğini
artırmak için proaktif yaklaşımlar sağlar.
Çünkü Ramak Kala Kazaların bildirilmesi, ileride
yaşanabilecek iş kazalarının tespit edilmesi ve
önlenmesi için büyük önem taşıdığı yapılan bilimsel
çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Aynı zamanda Ramak
Kala Raporları, işyerlerinde sık karşılaşılmayan
tehlikeleri öne çıkarmaya ve problemin kaynağını
belirlemeye yardımcı olur.
İş yerlerinde Ramak Kala Bildirimleri; Maddi hasarlara
ve yaralanmalara sebep olacak riskleri azaltır. İş
güvenliğinde performans ölçümü için önemli bir
gösterge olarak kabul edilir. Tehlikelere karşı alınacak
çözümlerde her seviyeden çalışanı bir araya getirerek
işyeri güvenliğini destekler ve daha önce fark
edilmemiş önemli birçok bilgiyi ortaya çıkarır.

Şirketimizde Ramak Kala olay raporlarının
artmasını sağlamak ve güvenli bir çalışma ortamı
oluşturulmasında herkesin aktif bir rol alması
amacıyla İSG Ödül Prosedürümüz 2017 yılı itibariyle
sisteme alınmış ve 2017 yılında dört çalışanımız
tehlikeleri önceden belirlememize yardımcı
olmalarından dolayı ödüllendirilmiştir.
Unutmayın! İş kazalarının yaşanmasını önlemek sizin
elinizde, belki bir hayat kurtarabilirsiniz.
Seda Ece Hekimoğlu
İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Takım Lideri

1

Önemli
Kaza

20

Küçük Kaza
Hafif Yaralanma

AUDI

ve
Akıllı Enerji Şebekesi
Audi’nin yeni projesinde; otomobil, ev ve güç kaynağı, akıllı bir enerji şebekesi yaratmak
üzere bir araya geliyor. Audi Akıllı Enerji Ağı adlı pilot proje, ilk kez elektrik şebekesi ile
etkileşime giriyor.
Elektrikli mobilite kavramına, daha da yenilenebilir kaynaklara yönelen bir enerji tedarik
sistemi bağlamında yaklaşan Audi, yeni pilot projeyi devreye aldı. Pilot proje kapsamında
elektrik üretenlerin, ürettikleri enerjiyi şebekeye aktarmaları sağlanıyor.
Araştırma kapsamında Audi, iş ortakları ile birlikte Ingolstadt ve Zürih’te evleri kapsayan
bir pilot proje yürütüyor. Çalışmada, farklı boyutlardaki güneş paneli sistemleri, sabit
bataryalarla birlikte kullanılıyor. Zürih merkezli teknoloji şirketi Ampard tarafından
geliştirilen kontrol yazılımı, güneş ışığından elde edilen elektriği, otomobil, ev ve
ısıtma sistemi gereksinimlerine göre akıllı bir şekilde dağıtıyor. Pilot projenin benzersiz
özelliklerinden biri de, sistemin aynı zamanda güç şebekesi ile de etkileşime girmesi.
Dahili bir iletişim ara yüzü vasıtasıyla, tüm bağımsız sistemler bir araya getirilerek sanal bir
elektrik santrali ve akıllı bir güç şebekesi oluşturuyor.
								
Cengiz Gülbahar
Satın Alma ve İdari İşler Takım Lideri

300

Yaralanmasız Kaza
Ramak Kalma
8
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Omega-3

HAFIZAYI
GÜÇLENDİRMENİN
10 DOĞRU YOLU

Somon, alabalık, palamut, sardalya gibi
omega-3 yağ oranı yüksek olan balıkları
tüketmeye özen gösterin. Çünkü omega-3
yağı Alzheimer hastalığı riskini düşürür,
hafıza kaybını önler, beynin sağlıklı
çalışmasına yardımcı olur, kalp ritmini
düzenler. Serotonin hormonu salgılatan
o3 yağı kişinin kendisini iyi hissetmesine
katkı sağlar.

Kepekli gıdalar

Beyin fonksiyonlarının enerji deposu olan
kepekli ürünler, dikkat dağınıklığını azaltır,
odaklanmaya yardımcı olur. Aynı zamanda
kan dolaşımını düzenler. Sofralarda beyaz
ekmek yerine kepekli ekmek tüketmenizi de
tavsiye ederiz.

Yaban mersini

Koyu kırmızı ve mor renkli meyve ve sebze
tüketimi hafızayı geliştirir ve kısa süreli
hafıza kaybını önler. Yaban mersini bunlardan
sadece biri. Stresi azaltır. Özellikle çalışan
kesimin birincil doğal antidepresanıdır.

B vitaminleri

Gün boyunca yediklerimiz, içtiklerimiz doğrudan
beynimizin çalışma temposunu ve verimliliğini
etkiler. Özellikle bilgi depomuz olan hafızanın
gelişiminde de rol oynar. Besin yetersizliği ve
kalitesizliği, beyin fonksiyonlarında aksamalara
sebep olabilir!
Eğer siz de bu durumdan şikayetçiyseniz ya da
önceden önleminizi almak istiyorsanız; bu doğal
yöntemleri uygulamanız yardımcı olacaktır.
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Domates

Yaz mevsiminde salataların vazgeçilmezi
olan, anti-oksidant özelliğiyle bilinen
domates, vücuttaki hücre yenilenmesini
hızlandırır ve hafızayı güçlendirir.
Erken bunamanın ve kısmen Alzheimer
hastalığının önüne geçer. Sofranızdan
eksik etmeyin.

Kabak çekirdeği

Çinko bakımından zengin, sayısız mineral
içeren kabak çekirdeği tam bir beyin
dostu. Stresi azaltır, serotonin hormonu
salgılatmaya yardımcı olur. Dizi veya film
izlerken ayçiçeği çekirdeği yerine kabak
çekirdeği tüketmenizi tavsiye ederiz.

Brokoli

C vitamininin yanında K vitamini
deposudur. Sinir sisteminin dinç durmasını
sağlar, reflekslerinizi kuvvetlendirir, beynin
gelişimini hızlandırır. Ayrıca vücuttaki
toksinlerin atılmasına büyük katkı sağlar.
Detoks yapmak isteyenlere duyurulur.

Adaçayı

Özellikle B6 ve B12 vitaminlerinin tüketimi
felç, bunama, Alzheimer hastalığı riskini
azaltır. B vitaminleri bakımından zengin
olan tavuk, balık, yumurta ve yeşil yapraklı
bitkilerin tüketilmesi şiddetle tavsiye edilir.

Diğer bir adıyla ’dişotu’ olarak bilinen
adaçayının, hafızaya büyük katkısı vardır.
Özellikle odaklanma sorunu yaşayanlar için
bir numaralı doğal ilaçtır. Diğer bir yandan
günlük stresi azaltır. Beyin nöronlarının
arasındaki bağlantıyı kuvvetlendirir.

Kuş üzümü

Ceviz

İçerisinde bulunan C vitamini zihinsel
çeviklik kazandırır. Yaşa bağlı olan bunamaya
ve Alzheimer hastalığına karşı koruyucu
görevindedir. Kuş üzümüyle beraber
turunçgiller ve brokoli de bu korumayı
destekler.

Yeşil yapraklı sebzelerin, kuş burnunun,
kepekli gıdaların ve yumurtanın yanında
ceviz de E vitamini kaynağıdır. Yaşlılıkta
görülen geçiçi hafıza kaybını, anlama ve
kavrama bozukluklarını engeller.

Hazırlayan:
Serap Civan
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BAŞARILI İNSANLARIN

ve bunu pozitif doğrultuda değiştirirler; yani hatalara
takılı kalmazlar. Bu biraz da pozitif bakış açısı ile
ilgidir.

ORTAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İletişim becerileri yüksektir

Başarılı insanların iletişim becerileri yüksektir.
Amaçları doğrultusunda etkin bir iletişime sahiptirler.
Bu iletişim becerileri onların önemli, ne istediğini
bilen ve çalışkan özelliklerini öne çıkartır.

Verimli çalışabilme yeteneğine sahiptirler
Başarılı insanlar uzun saatler boyunca ve sistemsiz
bir şekilde çalışmazlar. Etkin, keyifli ve planlı bir
şekilde çalışırlar. Sürekli meşgul olmak mükemmel
çalıştığınız anlamına gelmez. Önemli olan plan ve
programa sahip olmaktır. Başarılı insanlarda bu
özellik fazlaca vardır.

Paylaşımcıdırlar

Başarılı insanlar paylaşmayı bilirler. Çünkü kaliteli
bir paylaşımın, verdiklerinden çok daha fazlasını
getireceğini bilirler. Ve bu paylaşımı içtenlikle; kaliteli
bir şekilde yaparlar.

Duygularla hareket etmezler

Başarı, şans veya tesadüf değildir; başarılı insanların
ortak özellikleri vardır. Başarı farklı biçimlerde
hayatımıza girer fakat başarılı insanların özellikleri
hep aynıdır. İşte başarılı insanların ortak özellikleri…

olduğu için başarıyı kendilerine layık görürler. Bu
yüzden hata yapmaktan çekinmezler ve bu hatayı
pozitife çevirebilirler.

Hızlı karar alır, hızlı harekete geçerler

Büyük adımlar insanların gözünü korkutarak hedeften
uzaklaştırır. Bunun yerine küçük fakat sürekli olan
adımlarla daha hızlı bir şekilde aksiyon alınabilir.
Başarılı insanlar bu özelliğe fazlasıyla sahiptir.

İnsanların hayallerinin önündeki büyük
engellerden bir tanesi hızlı karar alamamak ve hızlı
harekete geçememektir. Başarılı insanlar karar
mekanizmasının kendilerinde olduğunun farkındadır
ve buna göre hareket ederler. Yaptıkları şeyin
direkt olarak kendilerini etkileyeceğini de iyi bilirler.
Harekete geçmediğiniz fikirler sadece fikir olarak
kalırlar.

Hedeflerini doğru belirler, eğer yanlışsa yol
değiştirirler

Mükemmeliyetçilerdir ama her zaman değil
Mükemmeliyetçilik güzeldir, sonunda kusursuz
işler çıkar. Fakat bazı durumlarda mükemmeliyetçi

Analiz kabiliyetine sahiptirler ve
gelişmeleri takip ederler

Yapılan iş kadar takip de çok önemlidir. Analiz ve
takip doğrultusunda var olan tablodaki eksikler,
artılar su yüzüne çıkar. Bu eksikler doğrultusunda
yapılması gerekenleri öğrenilerek, hedefleri
doğrultusunda emin adımlarla yürürler.

Doğru yer ve zamanda bulunurlar

Başarılı insanlar sosyal insanlardır. Kendilerine katkısı
olacak insanlarla bir arada ve ortamlarda bulunurlar.
O insanlar ile iş birliği içindedirler. Ve bu insanlara
üstten bakmaktan çok; onlardan ilham alırlar.

Kendilerinden emindirler

Kendinden emin olmak, emin ve sağlam adımlarla
ilerlemenizi sağlar. Kendinden emin olmak
belli alıştırmalarla mümkündür. Eski başarıları
hatırlamak, hatalardan korkmamak, eleştirileri kişisel
algılamamak bunlardan birkaçıdır.

İyi birer dinleyicidirler

Başarılı insanlar dinlemeyi çok severler. Çünkü
yapacakları ve yapmayacakları şeyler konusunda
meraklı ve sabırsızdırlar. Ve bu dinleme özelliği
insanların ihtiyaçları hakkında bilgi edinmelerini
sağlar.
				

Hazırlayan: Serap Civan

İşlerinde uzmandırlar

Başarılı insanlar, alanlardaki en iyi isim olma
eğilimindedirler. Alakası olmayan alanlarda boş yere
efor sarf etmezler. Sektörünün gerektirdiği bilgi
birikimine sahiptirler ve yeni gelişmelerden haberdar
olurlar.

Başarılı insanlar koydukları hedefler doğrultusunda,
ne üzerinde çalıştıklarını çok iyi bilirler.
Yapamayacakları şeylerin ardından gitmezler. Eğer
yolda istenmeyen durumlarla karşılaşırlarsa da plan
değişikliğine giderler.

İrade sahibidirler

Kendilerine saygılıdırlar

Hatalardan ders alırlar

Başarılı insanların kendilerine olan saygıları, başarıyı
hak etmelerinin asıl sebebidir. Kendilerine saygıları
12

Küçük ve sürekli adımlarla ilerlerler

Başarılı insanlar bilinçli bir şekilde mantıklı kararlar
almaya çalışırlar. Duygularla hareket etmek her
zaman bizi hedeflerimize götürmez; mantıklı ve
bilinçli olarak, uzun vadeli planlar yapmak başarılı
insanların önemli özellikleridir.

olmamak gerekir; aşırı mükemmeliyetçilik hızlı
karar almak gibi birçok özelliği beraberinde silip
süpürür. Unutmayın bazen bir işi başarmak önemlidir,
mükemmel olması değil.

Başarılı insanlar aşırı duyguların insanı değildirler.
Yapmayacakları konusunda net çizgileri vardır. Çok
heyecanlanmaz, aşırı öfkelenmezler. Kendilerini
kontrol etme konusunda üstün yeteneklidirler.
Hatalar, başarılı insanlar için motivasyon kaynağıdır.
Çünkü başarılı insanlar, hatalardan ders almayı bilir
13
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Bebeklik, erken çocukluk, okul çağı ve
ergenlik dönemlerinin tümünde uyku
sorunlarına sık rastlanılmaktadır. Okul
öncesi çocukların yaklaşık %25-50’sinde
çeşitli uyku sorunları tanımlanırken,
okul çağı çocuklarının ve ergenlerin
yaklaşık %20-30’unda uyku bozukluğu
denilebilecek düzeyde sorun yaşandığı
bildirilmektedir.

Çocuklarda Uyku
Sorununa Altın Öneriler

Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Uzmanı, Yrd. Doç. Dr. Ferit
Durankuş, ‘’Sağlam çocuk kontrollerinde
çocuk doktorlarının bu yaş grubunda en
çok karşılaştıkları problemdir. Uykunun
çocukların büyüme ve gelişiminde
önemli etkisinin olduğu bilinmektedir.
Tedavi edilmediğinde uyku sorunları
yıllarca sürmekte, yeterli uyku düzenini
sağlayamamış bu çocuklar ruhsal, bilişsel
ve sosyal becerilerinde zorlanmalar
yaşamaktadır’’ dedi.
Yrd. Doç. Dr. Ferit Durankuş, iyi uykuya
yönelik önerilerde bulundu:
•Bebeğin uyku döngüleri, süresi ve kendi
kendine uyumasının önemi ve yöntemi,
•Bebeğin giyeceklerinin, yatak ve
battaniyesinin yünden yapılmış olması,
•Yatağının korunaklı olması,
•Bebeğin, yatağına uyanık halde
bırakılması ve kendi kendine uyumayı
öğrenmesinin sağlanması,
•Bebeğin sallanma, emme gibi bir aracı
kullanmadan uyumayı öğrenmesi,
•Uyuduktan sonra yerinin
değiştirilmemesi,
•Bebek yatağa bırakılırken sevdiği bir
nesne (ayıcık, bebek, tülbent, battaniye
gibi) ile beraber uyumasına izin verilmesi,
•Uyku saatlerinin aile tarafından
belirlenmesi ve ödün verilmemesi,
•Uyku saatleri konusunda ailenin kararlı
olması ve çocuklara uygun sınırlar koyması,
•Uykudan önce sakin ve aile ile beraberce
zaman geçirilebilecek etkinlikler, uyku
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törenleri (masal anlatmak, ninni söylemek
gibi) düzenlenmesi,
•Yatağa aç olarak yatırılmaması, hafif
ve onu tok tutacak yiyecek veya içecek
verilmesi,
•Gece, uyarıcı özelliği olan besinlerden
uzak tutulması (kahve, çay, çikolata),
•Odasının çok karanlık olmamasına,
ortamın nem ve ısısının (18˚C) yeterli
olmasına, odanın havalandırılmasına
ve odada sigara içilmemesine özen
gösterilmesi,
•Bebek yatağında elektrikli battaniye veya
sıcak su torbası kullanılmaması,
•Direkt güneş ışığı altında veya ateş ya da
ısıtıcı yanında uyutulmaması.
Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ferit
Durankuş, davranış tedavisi konusunda
bilgiler verdi:
“Genellikle gece uyanmaları sırasında
bebeğin ağlamasına yanıt olarak, annebabanın çocuğun yanında bulunması
onun endişesini azaltır. Çocuğun
ağlamasına yanıt olarak, onun yanında
bulunma süresinin gittikçe uzatılması
önerilmektedir (duyarsızlaştırma). Uyku
öncesi yaşantıyı düzenlemeye yönelik uyku
öncesi ilişkilerin değiştirilmesi amaçlanır.
Okuma, şarkı söyleme, sakin olarak oyun
oynama gibi bireyselleştirilmiş yatak
alışkanlıkları verilmeli ve anne-baba, çocuk
uyandığında yatakta kalmasını teşvik
etmelidir.
Bunu anne-baba çocuğun yatağının
yanında oturarak, ona dokunarak veya
yanına uzanarak yapabilir. Yatma
zamanında ayrılık sorunu çözülürse,
geceleri uyanma sorunu da büyük olasılıkla
kaybolacaktır.”
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YIL KAPANIŞ TOPLANTIMIZ
Yıl kapanış toplantımız 20 Aralık Çarşamba günü Workinn Hotel ‘de yapılmıştır.
Bu keyifli toplantıda 2017 yılı değerlendirilmiş ve 2018 yılı hedefleri görüşülmüştür.
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TÜM YILIN YORGUNULUĞUNU
BİR GECEDE ÇIKARDIK
22.12.2017 tarihinde Divan Otel’de organize ettiğimiz yeni yıl kutlama
yemeğinde hepimiz çok eğlendik.
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Evlenenler

OFF-ROAD ÇEKİMLERİ

Ahmet Yemişen ve Serap Aslantaş
16.12.2017

Bilgi işlem bölümümüzde uzman
olarak çalışan Ahmet Yemişen ve
Serap Aslantaş hayatını birleştirdi.
Kendilerine ömür boyu mutluluklar
dileriz.

Vefat Edenler
Eski kaplama ustalarımızdan Metin Çiçek 19 Şubat
2018 tarihinde vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı
dileriz.
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Sefin
Tavsiyesi
.

Bantboru,
Düsseldorf
Wire&Tube 2018
Fuarında...
16 - 20 Nisan 2018
Düsseldorf, Almanya
C

M

Y

Kesme Muhallebi Tatlısı

CM

10 porsiyon için
1 lt süt
10 yemek kaşığı toz şeker
1 portakal ya da limon kabuğu rendesi
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı kakao
10 yemek kaşığı irmik

CY

MY

Stand No: 3d58

CMY

K

Üzeri için; Çikolata sosu
Yapılışı;
Süt, şeker ve irmiği bir tencereye alın ve sürekli bir şekilde karıştırarak pişirin.
Karışım kaynamaya başladığında içerisine rendelenmiş limon ya da portakal kabuğunu
ve tereyağını ekleyin, tereyağı eriyince ocağın altını kapatın.
Baton kek kalıbının içerisini streç film ile kaplayın ve pişirdiğiniz karışımın yarısını
kalıbın içine dökün, diğer yarısına kakaoyu ilave edin ve iyice karıştırdıktan sonra kabın
üstüne yayın.
Kalıbın içindeki muhallebi oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırın ve minimum 1
saat dinlendirdikten sonra kalıbı bir servis tabağına ters çevirin.
Streç filmi üstünden kaldırın, dilimleyin, çikolata sos ile üzerini süsleyerek servis edin.

Dünya genelinde üretilen
100 arabadan 4'ünde Bantboru imzası var.

Afiyet Olsun...
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