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Değerli BANTBORU Ailesi ve İş Ortaklarımız,
2018 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde, ülkemizde ve tüm
dünyada önemli gelişmeler kendisini gösteriyor. Geride bıraktığımız günler, ülkemiz
ekonomisinin belirsizliklere karşı direncini bir kez daha test etti. Kamu yönetiminin
konuya hassasiyeti ve toplum olarak bir araya gelip, güçlü refleks verebilme
yeteneğimiz bir kez daha kendisini gösterdi. Ancak, yaşanan toparlanma sürecinin
kalıcı ve daha yaygın olabilmesi gerekiyor. Bu nedenle, Türk sanayisinin kaliteli ve
katma değerli üretim yeteneğini sürekli geliştirmesi, belki hiç olmadığı kadar hayati
önem taşıyor.
Türkiye’nin aydınlık geleceği için iş dünyasına düşen temel sorumlulukların
bilincindeyiz. Bu bağlamda, BANTBORU olarak ürettiğimiz değerleri sürekli artırıp,
ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamak konusunda sarsılmaz bir azim
içerisindeyiz. BANTBORU’nun Rekabetçi Performansı’nın, Türkiye’nin gücüne de
katkı yaptığına inanıyoruz.
Bu katkımızı sürdürülebilir kılmak için kendi gelişimimizi sürekli kılmamız gerektiğini
de biliyoruz ve bu yönde gerekli adımları atıyoruz. Küresel arenada, ölçekten
bağımsız güçlü rekabet yeteneğimiz ve bunu mümkün kılan Rekabetçi Performans
kültürümüzle, iş yapış şekillerimiz ve sosyal angajmanlarımızla sahip olduğumuz
dünya şirketi kimliğimizle, adımlarımızı her geçen gün artan bir güçle atıyoruz.
Bugün dünyanın birinci gündem maddesini oluşturan dijital dönüşüm konusunda,
kayda değer başarılar elde ediyoruz. İş süreçlerimizin yeni nesil teknolojilerle
süreçlerimizin tam entegrasyonunu sağlamak ve böylece müşterilerimizle daha da
yakın çalışabilmek hedefiyle, dijital dönüşümümüzü tamamladık ve ERP Sistem
Entegrasyonu projemizi devreye aldık. Bu projemize, Dönüşüm Başlıyor sloganı ile
start vermiştik ve başladığımız işi, her zaman olduğu gibi birlikte çalışarak başarılı
bir şekilde bitirdik.
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Dijital dönüşüm başarımız, şimdiden geniş bir yankı bulmaya başladı. Bilişim dünyasının en kapsamlı
buluşması olarak gösterilen iş zirvesi SAP NOW 2018’de, Yılın SAP S/4 Dönüşüm Ödülü’nün sahibi BANTBORU
oldu.
Emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve bizlerle, bizim kadar yakın çalışan Detaysoft ekibine, bu vesile ile bir
kez daha teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi, bu başarımızı bir sonraki başarımız için bir sıçrama
tahtası olarak kullanacağımıza, tüm paydaşlarımız ve ülkemiz ekonomisi için ürettiğimiz değerleri daha da
artıracağımıza yürekten inanıyorum.
Tüm başarılarımızın gerçek kahramanları, her zaman tutkulu ve yüksek enerjili bir çalışma temposu gösteren
BANTBORU ailesinin üyeleridir. Ailemizin geleceğine yönelik önemli yatırımlarımızdan birini sizlerin de bildiği
gibi, BANTBORU’nun her bir çalışanının çocuklarına ücretsiz sağladığımız Kodlama (yazılım geliştirme)
eğitimleriyle atmıştık. Geleceği hepimiz için değerli kılan çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlamak amacıyla,
günümüzde en az yabancı dil eğitimi kadar önemli hale gelen Kodlama eğitimlerini, DİJİKAD Dijital Kalkınma
Derneği iş birliğinde sunduk.
Bu eğitimlere katılan ve 10-14 arası yaş grubunda yer alan çocuklarımız, aldıkları yazılım eğitimini, mobil
cihazlar, yapay zeka, robotik ve İHA’lar gibi son teknolojiler ile günlük hayatta insan için kullanan proje fikirleri
geliştirip sundular. Çocuklarımızın ‘Drone Polis’, ‘Hastaneler için Karşılama Robotu’, ‘Robotel Platformu’,
‘Drone İtfaiye’, ‘Trafik kazaları için Drone’, ‘Engelliler İçin Drone’, ‘Elektronik İlaç Kutusu’, ‘Akıllı Bisiklet’, ‘Online
3D Baskı Platformu’ başlıklı proje fikirleri, konunun uzmanlarını ciddi bir şekilde hayranlığa sürükledi. Proje
sunumlarının ardından, hem birinci kademe, hem de ikinci kademe eğitimlere katılan çocuklarımıza, ailelerinin
de katıldığı bir etkinlikte, DİJİKAD tarafından hazırlanan “BANTBORU Makers Liderlik Sertifikası” verildi.
Hayal gücünün fırsat eşitliği ve nitelikli eğitimle beslendiğinde elde edilebilecek sonuçların bir göstergesini
oluşturan bu çalışmamızı, etki alanını genişleterek sürdürme amacındayız. Bu projemizin ve çocuklarımızın
hayallerinin gerçeğe dönüşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Rekabetçi Performans kültürümüzü, sportif parkurlara taşıyan ve markamız için giderek daha parlak bir itibar
vitrini kimliği kazanan BANTBORU Off-Road Team, önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.
BANTBORU Off-Road Team ekibi, takımımızın birinci sürücüsü, ülkemizin tek kadın S1 şampiyonu İlayda Hancı
Korkut pilotajında, ulusal şampiyonanın beşinci ayağı için 29 – 30 Eylül tarihlerinde Denizli’de mücadeleye
dahil oldu. Ekibimiz, sorunsuz bir yarışın ardından bir kez daha kendi sınıfında birinciliği elde etti.
Bu birinciliğin hemen sonrasında, Çanakkale’ye geçen takımımız, Doğu Avrupa Baja takviminde 5’inci ayak
yarışı olarak yer alan uluslararası Baja Troia Turkey startında yerini aldı. Dört gün süren ve yaklaşık 10 ülkeden
iddialı yarışmacıları bir araya getiren Baja Troia Turkey yarışında, 500 Km özel etap olmak üzere 822 Km’lik
parkur, 10 etap halinde aşıldı. İlayda Hancı Korkut, yarışın tek kadın pilotu olarak, her zamanki gibi Batuhan
Korkut kopilotluğunda mücadele etti. Başarılı bir mücadele sergileyen ekibimiz, yarışı TH1 İkincisi olarak
tamamladı ve podyum hedefini gerçekleştirdi.
BANTBORU’nun sürekli gelişimle yazdığı başarı öyküsü, yeni adımlarla devam ediyor. Bu öyküye kattığınız
değer için sizlere teşekkür ediyor; yeni yılın tüm insanlığa güzellikler getirmesini diliyorum.
Sinan Gider
CEO
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ÇANAKKALE OFF-ROAD
YARIŞLARI
BANTBORU
OFF-ROAD
TEAM,
PODYUMA
ABONE
BANTBORU Off-Road Team renkleriyle Türkiye Ulusal Off-Road Şampiyonası’nda sınıf birinciliği
hedefleyen ülkemizin tek kadın Off-Road Şampiyonu İlayda Hancı Korkut, yaklaşık 10 ülkeden katılım
gerçekleşen uluslararası Baja Troia Turkey yarışında da podyumda yer aldı. Bu yarışın tek kadın pilotu
olarak dikkat çeken ve kendi sınıfında (TH1) İkincilik elde eden İlayda Hancı Korkut, geçen sene üçüncü
olduğu yarışta podyumdaki yerini de bir basamak yukarı taşıdı.
BANTBORU Off-Road Team renkleri taşıyan Suzuki Grand Vitara’sı ile 2018 Türkiye Ulusal Off-Road
Şampiyonası’nda sınıf birinciliği hedefine emin adımlarla koşan İlayda Hancı Korkut, sezonda ikinci bir hedef
olarak belirlediği Baja Troia Turkey’de de podyum görmeyi başardı. İlayda Hancı Korkut, bu yarışta tek kadın
pilot olarak yer aldı. 30’dan fazla ekibin start aldığı yarışın zorlu parkurları, ekiplerin yarısına yakınının yarış
dışı kalmasına neden oldu.
4 – 7 Ekim 2018 tarihleri arasında, dört gün süren Baja Troia Turkey yarışında, 500 Km özel etap olmak üzere
822 Km’lik parkur, 10 etap halinde aşıldı. 6 Ayaktan oluşan Doğu Avrupa BAJA takviminde beşinci ayak yarışı
olarak yer alan Baja Troia Turkey, ülkemizin yanı sıra İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Romanya,
İsrail ve KKTC başta olmak üzere yaklaşık 10 ülkeden iddialı yarışmacıları bir araya getirdi. Baja Troia Turkey
İSOFF tarafından bu sene ikinci kez Türkiye’de düzenlendi.
BANTBORU Off-Road Team ekibi, ulusal şampiyonanın 29 – 30 Eylül tarihlerinde Denizli’de düzenlenen
beşinci ayağını kendi sınıflarında birinci olarak tamamladıktan hemen sonra, Çanakkale’ye gelerek, Baja Troia
Turkey startında, yerini aldı. Yarışın tek kadın pilotu İlayda Hancı Korkut pilotajında, TH1 sınıfında mücadele
eden ekibin co-pilot koltuğunda, her zamanki gibi Batuhan Korkut oturdu. Başarılı bir mücadele sergileyen
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ikili, yarışı TH1 İkincisi olarak tamamladı ve podyum
hedefini gerçekleştirdi.
Doğum Günün Kutlu Olsun BANTBORU
Off-Road Team!
Grand Vitara’nın BANTBORU Off-Road Team
renklerine ilk kez, geçen yıl bu yarışta büründüğünü
hatırlatan İlayda Hancı Korkut, “Asıl hedefimiz
ulusal şampiyona, ancak Baja Troia çok önemli bir
yarış ve Çanakkale’nin benzersiz atmosferinde
düzenlenmesiyle ayrı bir anlam taşıyor. Geçen yıl
üçüncü olduğumuz bu yarışa, bu yıl yine podyum
hedefiyle katıldık. Aldığımız netice ile podyumdaki
yerimizi de bu yıl bir basamak yukarıya taşıdık”
şeklinde konuştu.
Yarışın zorlu ve kırıcı bir parkurda koşulduğunu
belirten İlayda Hancı Korkut, “Etap kilometrelerinin
de uzun tutulmuş olması, ayrıca zorlayıcıydı. Gösteri
etaplarında seyircilerin gözü önünde, diğer etaplarda
da Çanakkale’nin muhteşem doğasının kalbinde
mücadele ettik. Sponsorumuz BANTBORU’nun
Rekabetçi Performans felsefesiyle podyumda yer
aldığımız bu yarışta bir diğer amacımız da, uzun
vadeli hedeflerimiz doğrultusunda yabancı rakiplere
göre kendimizi tartmaktı. Ulusal şampiyona

hedefimizi aklımızda tuttuk, hızlı ancak akılcı bir
tempoda yarıştık. Start eden ekiplerin ancak yarısına
yakınının bitişi gördüğü bir yarışı, podyumda yer
alarak bitirdik” dedi.
BANTBORU Hakkında
Sanayi üretiminde 45 yılı aşkın köklü bir geçmişe
sahip bulunan BANTBORU, otomotiv ve dayanıklı
tüketim ürünleri sektörlerinde önem taşıyan boru
sistemlerinin dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri
ve ülkemizin bu alandaki lider uzman kuruluşudur.
BANTBORU, 500’den fazla çalışanıyla 30 bin
metrekarelik kapalı alana yayılı üretim tesislerinde
ham maddeden nihai ürüne kadar tüm prosesleri
kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir. Kendi
bünyesinde oluşturduğu Ar-Ge Merkezi, 2015 yılında
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
“BANTBORU Ar-Ge Merkezi” olarak onaylanan
BANTBORU, güçlü global markaları geliştirerek
ülkemizin ihracatını artırma misyonuyla dünyada
bir ilk olma özelliği taşıyan TURQUALITY® Marka
Programı kapsamında desteğe uygun görülen
kuruluşlar arasında yer almaktadır ve Birleşmiş
Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri
imzacısıdır.
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DENİZLİ OFF-ROAD
YARIŞLARI
DENİZLİ’DEN BİRİNCİLİK
KUPASIYLA DÖNDÜ
Ulusal şampiyonada yarışan tek kadın pilot İlayda Hancı Korkut, Türkiye Off Road Şampiyonası 2018
sezonunda BANTBORU Off-Road Team renkleriyle şampiyonluk kovalıyor. İlayda Hancı Korkut,
şampiyonanın 5. ayağı Denizli’de Batuhan Korkut co-pilotluğunda S1 klasmanında birincilik kazandı.
İlayda Hancı Korkut ve Batuhan Korkut birincilik kupalarını Merkezefendi Kaymakamı Sn. Dr. Adem
Uslu’nun elinden aldı.
Türkiye
Off
Road
Şampiyonası’nın
performansı ile en dikkat çeken isimlerinden
1994 doğumlu İlayda Hancı Korkut, bir yıllık
aradan sonra BANTBORU Off-Road Team
bünyesinde parkurlara geri döndü. Korkut,
Denizli Merkezefendi’de gerçekleşen Türkiye
Off-Road Şampiyonası beşinci ayağında,
BANTBORU renkleri taşıyan Suzuki Grand
Vitara’sıyla Batuhan Korkut co-pilotluğunda,
S1 klasmanında birinci oldu ve podyum gördü.
Toz dolayısıyla yarışmacıları oldukça zorlayan
etaplarda yoğun rekabet yaşandı. BANTBORU
Off-Road Team ‘Rekabetçi Performans’
söylemlerine uygun olarak, zorlu etaplara
rağmen doğayla ve rakipleriyle mücadeleyi
bırakmadan birinciliğe ulaştı.
BANTBORU Off Road Team, şampiyonanın ilk
iki ayağı Sakarya ve Ankara’da teknik sorunlara
rağmen üçüncülük, İstanbul’da yapılan 4. ayakta
ise S2 sınıf birinciliği kazanmıştı. Samsun’dan
da benzer şekilde birincilikle dönmüş olan
BANTBORU Off-Road Team şampiyonada sınıf
birinciliği konusunda iddiasını kuvvetlendirdi.
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YERLİ ÜRETİME TAM
DESTEK!
En iyiyi satın almak hepimizin hakkıdır. En iyiler, bizim işçimizin, bizim emekçimizin bu ülkenin
fabrikalarında el emeği, göz nuru ve alın teriyle ürettiği ürünlerdir. O ürünleri tercih etmek kendimizi tercih
etmek demektir. Bu ülkede tüten bacalar, dönen çarklar, istikrarın, istihdamın ve istikbalin güvencesidir.
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İSG MEVZUATI GEREĞİ YANGINLA MÜCADELE
EĞİTİMİ ve YANGIN TATBİKATINI GERÇEKLEŞTİRDİK
İş sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereği her yıl gerçekleştirilmesi gereken Yangınla Mücadele Eğitimi
ve Yangın Tatbikatımızı, GOSB İtfaiyesinin de katılımıyla Kasım Ayı içerisinde gerçekleştirdik.

Yangın Kapınızı Çalarsa…
• Telaşlanmayınız,
• Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi
varsa ona basınız,
• İtfaiyeye (110) telefon ediniz,
• Yangın adresini en kısa ve doğru şekilde
bildiriniz,
• Mümkünse yangının cinsini (Bina, benzin, araç
vb) bildiriniz,
• Yangını çevrenizdekilere duyurunuz,
• İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için
varsa eldeki mevcut imkanlardan yararlanınız,
• Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve
pencereleri kapatınız,
• Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını
tehlikeye atmayınız,
• Görevlilerden başkasının yangın bölgesine
yaklaşmasını engelleyiniz.
Ev ve İş Yerlerinde Yangına Karşı Alınması
Gereken İlk Önlemler:
• Çatlak, hatalı inşa edilmiş veya dolmuş
bacalar yangın nedeni olabilir. Bacalar düzenli
periyotlarla temizlenmelidir,
• Varsa tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır,
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• Yanıcı maddeler evinizin veya iş yerinizin uygun
bir yerinde kilitli alanlarda saklanmalıdır,
• Soba, kalorifer ve mutfak ocaklarından
çıkabilecek yangınlara dikkat edilmelidir,
• Çocukların ateşle oynamalarına engel
olunmalıdır,
• Sigara içilmemesi gereken yerlerde bu kurala
uyulmalıdır,
• Kaynak ve kesme işlemlerinde çok dikkatli
olunmalı, yangına karşı alınması gereken
tedbirler gerçekleştirilmeden işleme
başlanmamalıdır,
• Elektrik donanımına ehliyetsiz kişiler el
sürmemelidir,
• LPG tüplerinin bulunduğu mutfak ve banyolar
sürekli havalandırılmalıdır,
• Yangınla mücadele ekipmanları ve acil kaçış
kapıları her zaman ulaşılabilir olmalıdır,
• Yangına karşı korunmak ucuzdur. Evinizde ve iş
yerinizde yangına karşı önlemler almak sanıldığı
kadar pahalı değil, tam tersine ucuzdur. Üstelik
yangına karşı korunma cihaz ve donanımları
yüksek nitelikte ve sağlam olarak üretildikleri için
uzun ömürlüdür ve yıllarca hizmet verebilirler.

BANTBORU İHRACAT ŞAMPİYONU
Otomotiv ve beyaz eşya üretim sektörlerinde önem taşıyan, boru
sistemlerinin dünyadaki en büyük 5 üreticisinden biri ve Türkiye’nin bu
alandaki lider şirketi BANTBORU, ülkemizin en prestijli ödüllerinden
birinin sahibi oldu. BANTBORU, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
önderliğinde DÜNYA Gazetesi’nin DHL Express Türkiye iş birliğinde
gerçekleştirilen 18’nci “İhracatın Yıldızları / Türkiye’nin Gizli
Şampiyonları” yarışmasında ‘Turquality Şampiyonu’ ödülünü aldı.
Rekabetçi Performans sloganıyla, kendi alanında
dünyanın en önemli 5 kuruluşu arasında yer alan
ve kendi sektöründe dünya devi şirketlerle rekabet
eden BANTBORU, yüksek katma değerli ihracat
gerçekleştiriyor.

tesislerimizden ve Almanya’daki depomuzdan
yönetiyoruz. 2017 yılında dahil olduğumuz
TURQUALITY® marka programının da gücüyle,
küresel ayak izini genişletecek adımları hızlı ve
güvenli bir şekilde atıyoruz” dedi.

Otomotiv ve beyaz eşya üretiminde kritik öneme
sahip boru sistemlerinin üretiminde uzmanlaşan
BANTBORU’nun Ar-Ge gücü ve kendi teknolojisi ile
geliştirip ürettiği katma değerli ürünler, 2017 yılında
Kg başı ortalama 5,60 Avro fiyatla ihraç edildi.
Bu rakam, Türkiye otomotiv sektörü genelinde
ortalama 4,80 Avro, tüm ihracat içerisinde de
ortalama 1,20 Avro düzeyinde gerçekleşti.

Günümüz küresel otomotiv endüstrisinin ürettiği
her 100 araçtan 4’ünde, fren, debriyaj ve yakıt
sistemleri gibi kritik noktalarda BANTBORU
ürünleri kullanılıyor. BMW, Ford, Mercedes,
Renault ve Peugeot, Citroen gibi küresel otomotiv
üreticilerinin, kendi büyümeleri açısından en
önemli programlarında iş ortağı olarak yer alıyor. Bu
programlar arasında yeni nesil elektrikli otomobiller
de yer alıyor. Soğutma sektöründe ise BANTBORU,
AR-GE ve teknoloji gücüyle kendi geliştirdiği
ürünleriyle, BSH (Bosch Siemens Hausgerate),
Arçelik, Uğur Soğutma ve Bundy Refrigeration gibi
markalarla iş birliği yapıyor.

Turquality Şampiyonu BANTBORU
BANTBORU’nun yüksek katma değerli ihracat
başarısı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
önderliğinde DÜNYA Gazetesi’nin DHL Express
Türkiye iş birliğinde ve Akbank ile Turkcell
sponsorluğunda gerçekleştirdiği 18’nci “İhracatın
Yıldızları / Türkiye’nin Gizli Şampiyonları”
yarışmasında ödüllendirildi.
Yarışma kapsamında, “Turquality Şampiyonu”
ödülünü, BANTBORU CEO’su Sinan Gider aldı.
Kalite, rekabetçilik ve gelişimin her zaman ön
planda olduğu küresel otomotiv ve beyaz eşya
endüstrilerinde, dünya devi üreticilerin proje ortağı
olduklarını belirten Gider, “Dünyanın önde gelen
üreticilerinin Rekabetçi Performansına, ürün kalitesi
ve güvenilirliğine katkı sağlıyoruz. Avrupa’dan Çin’e
uzanan bir coğrafyada, 23 ülkeye yayılan ihracat
faaliyetlerimizi Türkiye’deki üretim ve yönetim
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YILIN SAP DİJİTAL DÖNÜŞÜM
ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ BANTBORU

Rekabetçi Perfomans, Dijital Dönüşümde Kendini Gösterdi
Otomotiv ve beyaz eşya üretim sektörlerinde önem taşıyan boru sistemlerinin dünyanın
en büyük 5 üreticisinden biri ve ülkemizin bu alandaki lider şirketi BANTBORU, bilişim
dünyasının en kapsamlı buluşması olarak gösterilen iş zirvesi SAP NOW 2018’de,
Yılın SAP S/4 Dönüşüm Ödülü’nün sahibi oldu. Detaysoft desteğinde gerçekleştirilen
dijital dönüşüm projesi, BANTBORU’nun küresel pazarda ölçekten bağımsız rekabetçi
performansını daha da yukarı taşıyor.
Otomotiv ve beyaz eşya üretim sektörlerinde önem taşıyan boru sistemlerinin dünyanın en büyük 5
üreticisinden biri ve ülkemizin bu alandaki lider şirketi BANTBORU, bilişim dünyasının en kapsamlı
buluşması olarak gösterilen iş zirvesi SAP NOW 2018’de, Yılın SAP S/4 Dönüşüm Ödülü’nün sahibi
oldu. Detaysoft desteğinde gerçekleştirilen dijital dönüşüm projesi, BANTBORU’nun küresel pazarda
ölçekten bağımsız rekabetçi performansını daha da yukarı taşıyor. BANTBORU, dijital dönüşüm
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yolunda ‘Dönüşüm Başlıyor ’ sloganı ile 2017
yılı içerisinde başlattığı SAP ERP projesiyle
attığı adımı, bilişim dünyasının en kapsamlı
buluşması olarak gösterilen iş zirvesi SAP
NOW 2018’de, Yılın SAP S/4 Dönüşüm
Ödülü’nün sahibi olarak taçlandırdı. Ödülü
BANTBORU adına BANTBORU CEO’Su Sinan
Gider, Tedarik Zinciri Müdürü Kutsal Genç ve
Bilgi İşlem Müdürü Enis Büyükgüner aldı.

taşıdık. Bulut bilişim, bellek içi çalışan
veri tabanı ve mobil uygulamalar gibi yeni
nesil teknolojilerle süreçlerimizin birbirine
tam entegrasyonunu sağlayan bu dönüşüm
sonrasında, müşterilerimizle daha da yakın
çalışabiliyoruz. Projede emeği geçen tüm
çalışma arkadaşlarıma ve bizlerle, bizim
kadar yakın çalışan Detaysoft ekibine
teşekkür ederim” dedi.

BANTBORU’nun, kalite ve rekabetçiliğin en
üst düzeyde yaşandığı küresel otomotiv
ve beyaz eşya endüstrilerinde, dünya
devi markaların en önemli projelerinde
yer almak için, kendi alanında dünya
devi firmalarla rekabet ettiğini söyleyen
Bantboru CEO’su Sinan Gider, “Günümüzde
hızla
gelişen
teknolojinin
yeniden
tanımladığı küresel rekabet arenasında,
kalitemiz
ve
teknolojimiz
sayesinde
rakiplerimizle ölçekten bağımsız güçle
başa baş rekabet ediyoruz. Bu gücümüzü,
Rekabetçi
Performans
kültürümüzden,
üretim
kalitemizden,
teknolojimizden,
müşterilerimizin beklenti ve taleplerini
öngörüp, en iyi şekilde karşılamamızı
sağlayan esnek, ancak yüksek disiplinli
iş modelimizden alıyoruz. Bu gücümüzü,
dijital dönüşümle bir sonraki seviyeye

BANTBORU’nun 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 proje, 2018 yazında
aktif hâle geldi. Üretim, planlama, satış,
dağıtım, bakım-onarım, malzeme yönetimi,
bütçe, finans, muhasebe, insan kaynakları,
satın alma, depo yönetimi ve iş zekâsı gibi
geniş bir kapsamda yürütülen projede, bulut
teknolojileri, bellek içi çalışan veri tabanı
teknolojileri ve mobil uygulamalar gibi yeni
nesil teknolojik çözümler kullanıldı.
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BANTBORU AİLESİ ÇOCUKLARI,
ARTIK SERTİFİKALI
. . . . . .

TEKNOLOJI GIRISIMCISI
.

Otomotiv ve dayanıklı tüketim ürünleri
sektörlerinde önem taşıyan boru sistemlerinde
dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri ve
ülkemizin bu alandaki lider kuruluşu BANTBORU,
çalışan çocuklarına ücretsiz kod yazımı eğitimi
verdi. BANTBORU’nun katılımcısı olduğu
Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri
(WEPs) angajmanı kapsamında, Dijital Kalkınma
Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlere
katılan çocuklar, aldıkları yazılım eğitimini, mobil
cihazlar, yapay zeka, robotik ve İHA’lar gibi son
teknolojiler ile günlük hayatta insan için kullanan
proje fikirleri geliştirip sundular.
Güçlü rekabetçi performansıyla 23 ülkeye
ihracat gerçekleştiren, ürünleri dünyada üretilen
100 araçtan 4’ünde kullanılan ülkemizin kendi
alanındaki lider kuruluşu BANTBORU, dünya
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şirketi kimliğini iş yapış şekilleri kadar sosyal
angajmanlarına da yansıtıyor. BANTBORU,
katılımcısı olduğu Birleşmiş Milletler Kadının
Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment
Principles / WEPs) angajmanı kapsamında,
eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle firma çalışanlarının
çocuklarına ücretsiz Kodlama (yazılım geliştirme)
eğitimleri sundu. Dijital Kalkınma Derneği
(DİJİKAD) iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlere
katılan ve 10-14 arası yaş grubunda yer alan
çocuklar, aldıkları yazılım eğitimini, mobil cihazlar,
yapay zeka, robotik ve İHA’lar gibi son teknolojiler
ile günlük hayatta insan için kullanan proje fikirleri
geliştirip sundular.

Eğitimde Fırsat Eşitliği ile Beslenen Hayal Gücü
Bu eğitimlerin, BANTBORU çalışanlarının
çocuklarına çağın en önemli mesleklerinden birini
öğreterek onları geleceğe hazırlayacağını belirten
BANTBORU CEO’su Sinan Gider, “Çocuklarımızı
yarına hazırlıyoruz. Düşünen, üreten, rekabetçi
performansa sahip bir nesil yetiştirmek,
çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlamak için Kodlama
eğitimlerine başladık. BANTBORU ailemizin
çocuklarının bugün gerçekleştirdikleri sunumlar,
hayal gücünün fırsat eşitliği ve nitelikli eğitimle
beslendiğinde elde edilebilecek sonuçların
bir göstergesi. Bu eğitimlerin çocuklarımıza,
sistematik düşünme, problem çözebilme,
olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı

düşünebilme gibi yetilerle yeni fırsatların kapısını
açacağına yürekten inanıyoruz. Bu çalışmamız,
BANTBORU ailesinin ve ülkemizin geleceğine
yapılan önemli bir yatırımdır” dedi.
Eğitimlere katılan çocuklar, ‘Drone Polis’,
‘Hastaneler için Karşılama Robotu’, ‘Robotel
Platformu’, ‘Drone İtfaiye’, ‘Trafik kazaları için
Drone’, ‘Engelliler İçin Drone’, ‘Elektronik İlaç
Kutusu’, ‘Akıllı Bisiklet’, ‘Online 3D Baskı Platformu’
başlıklı proje fikirlerini geliştirdiler.
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Teknoloji Üreten Nesiller Yetiştirme Yolunda Öncü ve Örnek Bir Özel Sektör STK İş Birliği
Eğitimlerin, teknoloji tüketen değil teknoloji üreten nesiller yetiştirmek amacı doğrultusunda, özel
sektör STK iş birlikleri konusunda öncü ve örnek bir uygulama olduğunu belirten Dijital Kalkınma Derneği
Başkanı Zekai Kıran, “Dernek olarak konvansiyonel kalkınma anlayışının yerine dijitali merkeze alan bir
kalkınma geçmesini, bu yönde adımlar atılmasını destekliyoruz. Bu eksende de çocuklar için özellikle
bilişim farkındalıklarını artırmak, bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili mesleklere yönelmelerini sağlamak
için gayret gösteriyoruz. 11-12 yaşına kadar yüksek oranda bu alanlara ilgisi olan çocukların 16-17 yaşına
geldiklerinde ilgilerinde ciddi bir azalma olduğunu araştırmalardan görmekteyiz. BANTBORU ile birlikte
gerçekleştirme fırsatı bulduğumuz bu projeyle çocuklara kapsamlı bir atölye eğitimi verdik. Teknolojiyi
yalnızca tüketen değil onun üretilmesi için de enerjisini sarf eden nesil yetiştirilmesi en büyük
motivasyonumuzdur. BANTBORU’nun bu gaye için çalışanlarının çocuklarına yönelik böyle bir inisiyatif
alması, iş dünyasına harika bir örnek teşkil edecektir. Öncü bir uygulama oldu, bundan sonra başka
şirketlerin de özellikle işveren markası çalışmalarında bu tür iş birliklerine daha çok öncelik vereceklerini
düşünüyorum.” şeklinde konuştu.
DİJİKAD iş birliğinde düzenlenen eğitimler, Workinn’de oluşturulan eğitim alanında, iki aşamalı olarak
gerçekleştirildi. İlk aşamada, ebeveynleri BANTBORU çalışanı olan 60 kız ve erkek çocuğa birinci kademe
bilgi ve farkındalık eğitimi verildi. Eğitime katılan tüm çocuklar sertifika aldı. Bu eğitimin ardından, 1014 yaş grubunda yer alan 20 çocuğa, 5 haftalık bir müfredatla ikinci kademe eğitimi verildi.
Böylece toplam 6 haftaya yayılan programda, BANTBORU çalışanlarının çocukları, 6 hafta boyunca
Mobil Uygulama Geliştirme, 3D tasarım, Robotik, Elektronik ve Girişimcilik temalı eğitimler aldılar.
BANTBORU Ailesi Çocuklarına ‘Maker’ Sertifikası
BANTBORU çalışanlarının çocukları, eğitimlerin ardından kendi
içlerinde ekiplere bölünerek, yaratıcı proje geliştirme sürecine
adım attılar. Çocuklar, geliştirdikleri projeleri, 29 Eylül 2018 günü,
Workinn’de gerçekleştirilen etkinlikte BANTBORU ve DİJİKAD
yetkililerine sundular. Etkinlikte, çocukların aileleri de hazır
bulundu.
Proje sunumlarının ardından, hem birinci kademe, hem de ikinci
kademe eğitimlere katılan çocuklara, DİJİKAD tarafından hazırlanan
“BANTBORU Makers Liderlik Sertifikası” verildi.

BANTBORU
Makers
Liderlik
Sertifikası

Uzun Soluklu ve Çok Paydaşlı Planlama
BANTBORU, Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) angajmanı kapsamında, kurumsal uygulamaların
yanı sıra, farkındalığın artırılmasından profesyonel becerilerin geliştirilmesine farklı alanlarda çalışmalar
gerçekleştirecek.
Bu çalışmalarla ilgili planlamaların son aşamaya geldiğini belirten BANTBORU CEO’su Sinan Gider, “Bu
planlamalar hem beyaz yaka çalışanlarımızı hem de erkek ağırlıklı mavi yaka çalışanlarımızın ailelerini
kapsayacak şekilde yapılıyor. Bunun yanı sıra, kapsayıcı çalışma ortamı, kadın liderliği, iş hayatı özel
yaşam dengesi, anneliğin profesyonel yetkinliğe katkı sağlaması gibi farklı alanlarda seminer ve atölye
çalışmaları planlıyoruz. Daha uzun vadede, iş birlikleriyle endüstri geneline yayılımı ve hatta yurt dışı iş
ortaklarımıza fikirsel ihraç olanaklarının araştırılmasını da öngörüyoruz” dedi.
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DEMO ARAÇ ŞASİSİ
Showroomda
yer alan
araç şasimiz
hakkında
kısaca bilgi
vermem
gerekirse;

Öncelikle
bu
projeyi
gerçekleştirme
amacım, hem BANTBORU çalışanları olarak
bizlerin hem de firmamıza gelen tüm
müşterilerimizin, BANTBORU'nun ürettiği
ürünleri gerçek bir araç üzerinde hangi
kısımlara monte edildiğini gösterebilmekti.
Proje Haziran 2018- Temmuz 2018 dönemini
kapsayacak şeklinde 2 aylık bir çalışma
ile ortaya çıktı. Öncelikle Muhasebe
Bölümü'nde çalışan Serkan Eyibil ile
birlikte hurda parça satan yerleri gezerek
başladık ve BANTBORU‘nun ürettiği
parçalar dışındaki tüm parçaları hurdacıdan
satın aldık. Sonra tüm parçalar detaylı bir
şekilde farklı kimyasallar ile temizlendi.
Devamında ilk ölçülendirme çalışması
(komponentlerin araç şasisindeki yerleri
yaklaşık olarak belirlendi) daha sonra
parçaları kalıcı yerlerine monte edebilmek
için yeni bağlantı parçaları yapıldı. Gerekli
olan parçalar boya işlemine gönderildi, tüm
BANTBORU parçaları tek tek sprey boya ile
farklı renklere boyandı ve son işlem olarak
tüm parçalar bir araya getirildi.
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Aslında birçoğumuz teknik resim üzerinden
boruların hangi karşı parçalara takıldığı
biliyoruz ama gerçekte bunu görebildiğimiz
tek yer OEM (Ana Sanayi) montaj hatları.
Bu parçaların bazıları ABS, BOOSTER,
FREN KALİPERİ gibi fren sisteminde yer
alan parçalardır. DEMO ARAÇ ŞASİSİ ile
birlikte aslında hem bu parçaların araçtaki
gerçek konumlarını, hem de BANTBORU
parçalarının diğer komponentler ile nasıl
birleştiğini gösteren bir çalışma oldu.
Serkan Eyibil ve Onur Tokul arkadaşlarımıza
yardımlarından dolayı teşekkür ederim.
NOT: Projenin ikinci fazında, komponentlerin
çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi
olabilmek için tablet bilgisayar koyacağız.
Ozan KOYUNCU
Ar-Ge Takım Lideri

ÇALIŞAN RÖPORTAJI
gerçekleştiriyorduk. Şimdi bilgisayar ortamında
Auto Cad programlarını kullanıyoruz bizim için
büyük bir kolaylık. Sektörde devamlı ilerliyoruz ve
inşallah ilerlemeye de devam edeceğiz.

1 - Kendinizden biraz bahseder misiniz? Bantboru
ile yollarınız nasıl kesişti? Kaç yıldır BB’da
çalışıyorsunuz, göreviniz nedir?
Merhaba, Ben Ebru Yıldız 1977 İstanbul
doğumluyum. Kartal End.Meslek Lisesi Makine
Konstrüksiyon bölümünden 1994 yılında mezun
oldum ve daha sonra Açık öğretim Fakültesi Halkla
İlişkiler bölümünü bitirdim.
1995 yılının Eylül ayında Bantboru’yla yollarımız
kesişti ve teknik büroda çalışmaya başladım. Şuan
Ar-Ge merkezinde teknik ressam olarak görevime
devam ediyorum. Kendimi sakin, iyimser ve sabırlı
biri olarak tanımlayabilirim. Evliyim bir kızım ve bir
oğlum var.
2 - Şirkette uzun yıllardır görev yaptınız, o
yıllardan bu yana sektörde ve BB’da ne gibi
gelişmeler değişmeler oldu? Bununla ilgili neler
söylersiniz?
Firmamız kendi sektöründe olumlu bir şekilde
büyüyerek gelişme ve değişim göstermiştir. Örnek
olarak bahsedecek olursak; firmamız başladığım
dönemlerde Samandıra’da daha küçük bir
alandaydı.Şekillendirme bölümünde bir adet CNC
Boru Bükme Makinesi, bir kesme ve havşa makinesi
gibi kısıtlı makinelerle faaliyetimizi yürütüyorduk
şuan makine kapasitemiz çok fazla gelişti.
Bununla beraber çalışan sayımızda aynı oranda
arttı. Kendi çalışma ortamımda da teknik resimleri
eskiz kağıtlarında kara kalem çizim masalarında

3 - Çalıştığınız süre boyunca aklınızda kalan ilginç
bir anınız var mı ?
Anı olarak mı bilmem ama ilk çalışmaya başladığım
dönemde teknik büroda mesleki açıdan bende
büyük emeği olan Muharrem bey vardı ve 10 sene
gibi bir süredir firmamızda çalışıyordu. Sohbet
ettiğimiz zamanlar sen nasıl bu kadar zamandır
burada çalışıyorsun ben hayatta bu kadar uzun
çalışamam diyordum ve sonuç; bu sene 23. yılımı
doldurdum.
4 - İş dışında ne gibi aktiviteler yapıyorsunuz?
Çalışan bir bayan olarak ailemle beraber daha
çok vakit geçirmeye çalışıyorum. Havalar güzel
olduğunda sahilde yürüyüş yapmayı ve aile
dostlarımızla bir araya gelerek güzel vakit geçirmeyi
seviyorum.
5 - Farklı bir meslek seçmeniz gerekse ne iş
yapmak isterdiniz?
Ben aslında anaokulu öğretmeni olmayı çok
istiyordum çünkü çocuklar çok saf ve temizler
onlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Ama
arkadaşlarım iyi bir psikiyatrist olabileceğimi
söylüyor.
6 - Bantboru’da çalışanlar en çok çalışma
ortamından memnun. Peki siz en çok neyi
beğeniyorsunuz?
Bantboru benim için ikinci bir aile gibi beraber
büyüdüğüm, beraber üzüldüğüm beraber sevindiğim
benim için çalışma hayatımın ilk ve sonu.
7 - Tecrübeli bir çalışan olarak yeni başlayan
arkadaşlara tavsiyeniz nelerdir?
Yaptıkları işi sevmelerin , işlerini en iyi şekilde
yapmaya çalışmalarını ve buranın bizim için
ikinci bir aile gibi olduğunu unutmamalarını
tavsiye ediyorum.Bence Bantboru’nun başarısı
çalışanlarının da başarısı demek.
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İşte Stressiz Yaşamın
10 Sırrı…
Stresi kontrol altına
almak, hayatımızın
tamamen bizim
yaptığımız seçimlerden
oluştuğunu kabul
etmektir.
O zaman bugünden
başlayarak, bu
tavsiyeler ile stressiz
yaşama doğru ilk
adımlarınızı atın.

1 - Mükemmelliyetçi olmayın
Mükemmeliyetçi olmak, hem manevi hem
de fiziki olarak sizi fazlasıyla yorar. Her şeyin
mükemmel olması gerektiği hissinden kurtulun.
Bir işi rahatça yüzde 85 yapmak, o işi erteledikçe
erteleyip yüzde 100 yapmaktan daha iyidir.
Hayatınızın her köşesine, olabildiğince stressiz
işler yerleştirmeye çalışın. Bu şekilde, stressiz
yaşama giden ilk adımınızı atmış olursunuz.
2 - Çevrenizdeki insanların tüm isteklerine
cevap, siz olmayın
Çevrenizdekilerin tüm isteklerine cevap vermek,
sizin hakkınızda beklediğiniz gibi hissetmelerini
sağlamayabilir. Ne kadar çok isteğe cevap
verirseniz, o kadar değerli olmayacaksınız. Bu
nedenle her sorunda değil, belirli sorunlarda
başvurulan isim olmaya gayret etmelisiniz.
İş dünyasında ve insan ilişkilerinde, kim
olduğunuza ve uzun vadede nerede olacağınıza
karar verin. Odaklandığınız alanı bir iki kelime
ile özetlemeye gayret edin. Bu, her şey olmaya
çalışmaktan çok daha iyi bir stratejidir.
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3 - İşlerinizi öncelik sırasına koyun
Acele ya da önemli işler arasındaki sürekli
gerilimin içinde yaşarız. Fark etmediğimiz bir
durum şudur: önemli işlerimizin hepsi, en kısa
sürede bitmek zorunda değildir. Önemli olup,
acele işlerimizden sonra bitebilecek işlerimiz
de vardır. Acele işler anında hareket etmeyi
gerektirir ve daha yorucudur. Acele işlerin
üstesinden gelip, önemli işlere odaklanmak,
stressiz bir yaşama bizi emin adımlarla götüren
yoldur. Önemli olan, öncelikleri belirleyebilmek ve
önemsizleri bir kenara itebilmektir.
4 - Bazı isteklere “Hayır” demeye gayret edin
İnsanlara “Hayır” demeyi öğrenmek zor olabilir.
Fakat bu, sizin veriminizi artırır, stresinizi azaltır
ve “Evet” dediğiniz işlerde daha iyi olmanıza
yardım eder. Özet olarak, bazı zamanlarda
üretken kalamayacağınız kadar işiniz olabilir.
Hedeflerinizde ilerleyebilmek için “Hayır” diyerek
daha fazla iş ya da sorumluluk almamalısınız.

5- Kendinize zaman ayırın
Kendinize zaman ayırmakta sorun yaşıyorsanız,
bunu planlayın ve ajandanıza ekleyin.
Belirli günlerde kendinize ve sevdiğiniz
aktiviteye bir saat ayırın. Egzersiz yapabilir,
hobinizle ilgilenebilir, yürüyüşe çıkıp, kitap
okuyabilirsiniz. Keyif aldığınız sürece ne
yaptığınız önemli değildir. Bu ufak aralar enerji
ve konsantrasyonunuzu yeniler. Rutininize iş
dışında aktiviteler eklemek, çalışırken sahip
olduğunuz motivasyonu ve odağı artırır.
6 - Bilgi ve ilgi alanlarınızı çok geniş tutmayın
Çok dar ya da çok geniş alanlara yayılmayın.
İstediğiniz her konuda en iyi olamayacağınızı
bilin. Belirli bir konuda en iyi olmak, her şeyi
biraz bilmekten daha iyidir. Hepsini yapmaya
çalışmayın. Belli işler ve konular belirleyip onlara
odaklanın. Ayrıca zamanınızı da iyi planlayın.
7 - Belirli aralıklarda düzenli olarak meditasyon
yapın
Streslisiniz ya da işinize odaklanamıyor
musunuz? Hiçbir şey yapmayın. Hatta günde iki
kere boş bir odada en az yirmi dakika zihninizi
dinlendirin. Meditasyon sayesinde, karşı karşıya
olduğunuz durumları daha ağırdan alabilir,
stressiz bir biçimde sonuca ulaşabilirsiniz.
İş dünyasındaki profesyoneller, meditasyon
yapmanın farklı perspektiflere sahip olmalarına
yardımcı olduğunu belirtiyorlar. Unutmamalıyız
ki karşımızdakilerin yerine kendimizi koyabilmek
ikili ilişkilerde büyük rol oynar. Bir işe başlamadan
önce meditasyon yapmak, stresinizi azaltıp
beyninizi canlandırır. Bunun sonucunda daha
verimli bir iş performansı ortaya koyabilirsiniz.

9 - Yeri geldiğinde rahat davranmaya hazır olun
Stres ile başa çıkmanın en önemli unsurlarından
başka bir tanesi de rahat davranabilmektir.
Bitirmeniz gereken çok sayıda iş olsa dahi
bazen rahatlamak, işlere rahat bir bakış açısı
ile bakmak için hazırlıklı olun. Her zaman çok
disiplinli bir biçimde çalışmak zorunda değilsiniz.
Yeri geldiğinde rahat giyinmeli, rahat düşünmeli
ve rahatça hareket edebilmelisiniz.
10 - Kendinizin en büyük dostu olun
Yanlış bir şey yaptığımızda kendi kendimize
şikayet etmek için hiç beklemezken, övgü
aldığımızda da ondan hiç bahsetmeyiz. Kendimizi
yıpratıp, olumsuz olaylar ile ilgili şikayet
etmek yerine daha onarıcı olmak bize büyük
faydalar sağlar. Kendinizi övün, bu övgülerin
sadece dışarıdan gelmesini beklemeyin, en iyi
arkadaşınız olun. Bu öneriler sayesinde sadece
iyi hissetmekle kalmayıp, stresi kontrol altına
almak için bir adım daha öteye gitmiş oldunuz.
Stressiz iş ve ev ortamı sayesinde verimliliğiniz,
çevreye yaydığınız pozitif enerji ve olaylara
pozitif bakış açınız olacak.
							
		
Serap CİVAN

8 - Planlarınızdan sapmayın, her zaman pozitif
olun
Her şey ya da hiçbir şey tavrı, pek çok insanın
başarısızlığının nedenidir. Planlarınızdan
saptığınızda, yaşamınızda yapmaya
çalıştığınız değişikliklerin işe yaramayacağını
düşünüyorsanız, hiç değişiklik yapmayın. Hayat
beklenmedik engeller, sürprizler ve tesadüflerle
dolu. Bunlara en iyi yaklaşım, pozitif ve yeniliğe
açık bir tutumdur.
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KAPALI ALANLARDA ÇALIŞMA, HAREKETSİZ VE
STRESLİ YAŞAM DİYABET ve İNSÜLİN DİRENCİ
İÇİN BÜYÜK TEHDİT
Her dört kişiden biri insülin direnci sorunu yaşıyor; önce gizli şeker, sonra şeker hastası
yapıyor. Hipoglisemi, kolay kilo alıp verme, yüksek tansiyon, kalp damar problemleri
uyku bozukluğu, unutkanlık, terleme ve öfke problemlerinin sorumlusu ta kendisi!
Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Sinem Usuk bilgilendiriyor:
İnsülin direncinin sebebi ne, nasıl önlenir?
1 - İnsülin Direnci Nedir?
Normalde insüline duyarlı olan hücrelerin,
insülini yeterince kullanamaması
durumudur. Bunun temel nedeni;
pankreasın aşırı insülin salgılaması…
Kanda şeker ve insülin fazla olduğunda
da dokular bundan yararlanamıyor.
Kullanılamayan şeker, yağa çevrilerek
depolanmaya başlıyor. Kan yağlarımız
yükseliyor, organ yağlanmamız başlıyor,
bel ve çevremiz genişliyor.
2 - Belirtileri Neler?
Sık sık ve çabuk acıkma, tatlı krizleri, gece
yeme atakları, unlu-nişastalı yiyeceklere
düşkünlük (karbonhidrat içeriği yüksek
besinlere düşkünlük), hızlı yemek
(tıkınırcasına), yemekten sonra terleme,
uyuklama, halsizlik, yorgunluk, acıkınca
sinirlenme, açken ve yemek yedikten
hemen sonra konsantrasyon eksikliği,
unutkanlık halleri, baş ağrıları, ödem ve
şişkinlik insülin direncinin temel belirtileri
oluyor.
3 - İnsülin direnci ne yapar?
Kolay kilo almanıza neden olur ve daha zor
kilo verirsiniz.
Karaciğer, pankreas ve kalbiniz yağlanır.
Kan basıncınızı yükseltir ( 130/85 mmHg ve
üzeri).
Hipoglisemi ataklarınıza neden olur
(özellikle yemeklerden sonra).
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Trigliseridi yükseltip damar sertliği ve kalp
krizine zemin hazırlar.
Genetik yatkınlığınız da varsa şeker,
hastalığının ilk işaretini alıyor olabilirsiniz.
4 - Nasıl teşhis ediliyor?
Teşhis 8-10 saatlik açlıktan sonra
laboratuvara bir kan örneği verdiğinizde
konulabiliyor. Sonucunuzun değerinin
2.5’tan fazla olması durumunda insülin
direncinin varlığı kesinleşiyor. Rakam ne
kadar yüksekse, bu direncinizin (negatif
anlamda) o kadar yüksek olduğu anlamına
geliyor.

5 - Nasıl bir tedavisi var?
Sadece ilaç içip insülin direncinden kurtulabilir miyim?
Tedavisi çok yönlüdür ve kesinlikle sadece ilaç içerek insülin direncini yenemezsiniz.
İnsülin direncini kırmaktaki en önemli tedavi “BESLENME” dir. Geri kalan kısmında
ise fiziksek aktivite ve hekiminizin önereceği ilaç tedavisi etkili olacaktır. Beslenme
programınız için küçük bir öneri: İnsülin seviyesini azaltmak için destek olarak kromdan
faydalanmak mümkün. Günde 200-400 mg
kromium pikolinot faydalı olabiliyor.
Tarçın da etkili bir insülin direnci azaltıcısı.
Günde 2-3 çay kaşığı toz tarçının insülinin
kullanımını kolaylaştırdığı, insülin-şeker
dengesini iyileştirdiği kabul ediliyor.
6 - Peki hangi fiziksel aktivite bu dirençle
baş etmemde bana yardımcı olur?
Cevap çok basit ve net “YÜRÜYÜŞ”. İnsülin
direncini yenmek için kaslarınızı sık ve çok
kullanmanız gerekiyor. Zira insüline direnç
gösteren dokuların en başında kaslarınız
geliyor.
Özellikle açık havada, oksijeni bol ortamda
yapacağınız postacı yürüyüşü idealdir.
Araştırmalar her gün 35-45 dakika egzersiz
yapmanın mükemmel bir “direnç kırıcı”
olduğunu gösteriyor.
7 - İnsülin direnciyle savaşırken muhakkak
ilaç kullanmalı mıyım?
Evet içinde metformin bulunan ilaçların
insülin direncini azaltmadaki olumlu
katkıları önemli. Ama bu sorunun
cevabını bir endokrin uzmanından almanız
gerektiğini ve her ilacın kişiye özel bir dozu
olduğunu unutmayın.
							
Okan Üniversitesi Hastanesi
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BLOOMBERG H.T.'nin
KONUĞU OLDUK!
CEO ‘muz Sinan Gider
Bloomberg H.T. kanalında
Ali Çağatay’la öğle
haberlerine konuk oldu.
Bantboru ailesi olarak
bizlerde heyecanla ve
gururla röportajı izledik.

BODRUM ODA ORKESTRASI
ANA SPONSORU BANTBORU
Boru İmalat Şefimiz Halit Şenses ve eşi konserdeydi.
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Evlenenler
İlayda ve Batuhan Korkut
09.09.2018

Bantboru Off-Road Team'in şampiyon
kadın pilotu İlayda Hancı,
Bakım Bölümü Mühendisimiz ve
Co-pilotumuz Batuhan Korkut ile
9 Eylül tarihinde evlendi.
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BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Eski dilme ustalarımızdan Hüseyin Metin’in oğlu

Sn. Emrah Metin

geçirdiği kalp krizi sonucu 9 Kasım 2018 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma
Allahtan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
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Şefin Tavsiyesi
Brokoli Çorbası
Malzemeler;
500 gr brokoli
1 adet havuç
1 adet orta boy patates
1 adet soğan
2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı tereyağ
1 yemek kaşığı un
tuz

Yapılışı;
Temizleyip yıkadığınız brokoliyi, küp
küp doğradığınız patatesi, halka halka
dilimlenmiş havucu ve doğradığınız soğanı
bir tencereye koyun. Üzerini geçecek kadar
su ilave ederek sebzeler yumuşayana kadar
haşlayın.
Başka bir tencerede tereyağını eritin ve unu
ekleyerek kavurun. Üzerine yavaş yavaş sütü
ilave edin. Karıştırarak beşamel sosu pişirin.
Sebzeleri beşamel sosun üzerine ilave
ederek haşlama suyunun da yarısı kadarını
tencereye alarak blender ile güzelce ezin.
Bir tutam tuz ekleyerek 3-4 dakika kadar
kaynatın. 5 dakika kaynattıkdan sonra
çorbanız hazır

Brokolinin faydaları:
Brokoli kansere karşı savaşan en etkili
sebzedir.
- İçerisinde C vitamini, A vitamini, B6
vitamini, potasyum bulundurarak kalp
rahatsızlıklarına da iyi gelmektedir.
- Brokoli aynı zamanda saçlarınızı da
güçlendirmektedir.
- Kan basıncını düzenler.
- Beyin gücünü artırır.
- İçerisindeki A vitamini sayesinde göz
sağlığınızı olumlu etkilemektedir.
- K vitamini sayesinde kemik gelişimine
yardımcı olur.

Afiyet Olsun...
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SOSYAL MEDYA
HESAPLARIMIZ

Bantboru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
GOSB İhsan Dede Cad. 700. Sk. No: 712
41480 Gebze - Kocaeli - Türkiye
T: (+90 0262) 677 47 00 F: (+90 0262) 751 46 37

Bantboru Gmbh
In den Hallen 10-66115 Saarbrücken, Deutschland
T: (+49 681) 94063442 F: (+49 681) 94063004
www.bantboru.com

