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Değerli BANTBORU Ailesi ve İş Ortaklarımız,
2019 yılı, sadece ulusal ölçekte değil, küresel ölçekte de zorlu bir
ekonomik iklim sergiledi. Dünya çapında belirsizlikler ve çatışmalar,
her sektörde iş ve rekabet koşullarını sertleştirdi. Bu koşullar,
ekonomik aktiviteyi ve otomotiv pazarları üzerine küresel, bölgesel
ve ulusal boyutta negatif yansıdı.

merhaba

Türkiye toplam otomotiv pazarı, ODD verilerine göre 2019 yılı Ocak
– Kasım ayları arası dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre
%28,9 oranında daralma gösterdi. Bu durum sadece ülkemize
özgü değil. Fitch Derecelendirme kuruluşunun Kasım ayında
yapmış olduğu bir değerlendirmeye göre, 2018 yılında yaklaşık
80,6 milyon adet olarak gerçekleşen küresel yeni binek otomobil pazarı, 2019 yılında % 4 düşüşle
77,5 milyon seviyesine indi. 2018 yılı satışları da, 2017 yılına oranla düşüş kaydetmişti.
2020 yılına dair öngörüler, üretim adetlerinde çok büyük bir azalma olmasa da, ibrenin büyümeden
çok stabilizasyonu göstereceği yönünde. Diğer bir deyişle, küresel otomotiv pazarı 2020’de büyük
bir daralma göstermeyecek; ancak bir anlamda büyüme beklentisi de yok. Öte yandan, küresel
otomotiv endüstrisini önümüzdeki dönemde farklı zorluklar bekliyor. Bu zorluklar arasında maliyet
baskısı, ülke ekonomilerine bağlı olarak pazar yapısında kendini gösteren değişimler, güvenlik ve
çevre regülasyonları, yeni teknolojilere uygun donanım üretimi gibi konular öne çıkıyor.
BANTBORU’nun Rekabetçi Performansı ile pazar payını % 4 seviyesine taşıdığı küresel otomotiv
endüstrisi, zorlayıcı bir kabuk değişimi içerisinde ve bu durum, özellikle maliyet ve kalite konularının
önemini artırıyor.
Küresel rekabetin içerisinde yer aldığımız otomotiv sektöründe tedarikçi rekabetçiliği, ürün ve üretim
kalitesi, 2020 ve sonrasında, bugüne dek hiç olmadığı kadar önemli ve bir o kadar da zorlayıcı olacak.
BANTBORU’nun bu zorlayıcı koşullara uyum gösterebilmesi ve rekabetin önüne geçebilmesi hayati
önem taşıyor. Bu önemin ve sorumluluklarımızın bilincinde olup, güç birliği içerisinde çalışmalarımızı
sürdürdüğümüz sürece bu zorlukları birlikte aşmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum.
Daha önce de ifade etmiş olduğum üzere, küresel rekabet sadece şirketlerle sınırlı kalmıyor,
ulusal ekonomileri de kapsıyor. Şirketlerin kendileri için olduğu kadar ülkeleri açısından da değer
üretebilmeleri büyük önem taşıyor.
Katma değerli ihracatçı kimliğiyle küresel rekabet arenasında ülkemizin güzide kuruluşlarından biri
olma özelliğini taşıyan BANTBORU’nun, ülkemiz ekonomisine katkılarını sürdüreceğine güvenim
tamdır. 2020 ve sonrasında en büyük odağımız bu olacaktır.
Yeni yılın BANTBORU ailesine ve tüm paydaşlarımıza güzellikler getirmesini diliyorum.
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Sinan Gider
CEO

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
ENVANTER RAPORU PROJESİ

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içinde, gelişen teknoloji ile birlikte OSB’ler tarafından katılımcı firmalara
verilen idari hizmetler ve altyapı hizmetlerine ek olarak öncü ve fark yaratan bir OSB olabilmek için firmalara
teknolojik kapasitelerini, verimliliklerini ve rekabet güçlerini artırıcı yeni nesil hizmetler sunulması gayesiyle
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteği ile başlatılan Envanter Raporu Projesi kapsamında;
katılımcılarımıza teknolojik dönüşüm, enerji verimliliği, üretim verimliliği, insan kaynakları verimliliği,
iyi uygulama yaygınlaştırma, kaliteli üretim, ortak eğitim ya da ortak danışmanlık gibi konularda hizmet
verebilmek için katılımcılarımızın mevcut durumları ve talepleri, firmalarımız GOSB personelleri tarafından
yerinde ziyaret edilerek derlenmiştir.
Proje sonucunda elde edilecek verilerle GOSB’daki
firmaların;
Katılımcıların faaliyet konusu, ürün, ithalat/
ihracat, inovasyon kapasitesi gibi başlıklarda
genel işletme profilini belirlemek,
Teknopark'ı daha etkin ve ihtiyaca yönelik hâle
getirmek için veri toplamak,
Verimlilik çalışmaları için öncelikli konuları
tespit edebilmek,
Olası endüstriyel simbiyoz eşleşmelerini tespit
edebilmek,
Rekabetçi stratejiler oluşturabilmek için veri
toplamak,

OSB içi yaygınlaştırılabilir örnek uygulamaları
tespit etmek,
Kurulması planlanan Dijital Dönüşüm Ofisi için
ihtiyaç analizi yapmak,
Katılımcıların talep edeceği ortak eğitim ve
danışmanlık başlıklarını belirlemek.
Tüm göstergeleri bir arada izleyerek verilmesi
planlanan hizmet sınıfları ve hizmet önceliklerini
belirlemek, OSB’nin bütünü hakkında etkin
kararlar alabilmek, katılımcıların birbirleriyle
olan etkileşimi ve iş alışveriş süreçlerini
hızlandırabilmek amaçlanmıştır.
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“CEO’LAR İK’DAN NE BEKLER?”

GOSB İK Birliği’nin düzenlediği, Autoliv Cankor Otomotiv Emn. Sist. San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Özgür
Özdoğru, Bantboru San. ve Tic. A.Ş. CEO’su Sinan Gider ile Boehlerit Sert Metal ve Takım San. ve Tic. A.Ş.
Genel Müdürü Cüneyt Dik’in konuşmacı olarak yer aldığı, “CEO’lar İK’dan ne bekler?” konulu panel, GOSB
ve Enka Civata İmalat ve San. Mam. Paz. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım moderatörlüğünde
gerçekleştirildi. 25 Aralık Çarşamba günü GOSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panelde, insan
kaynaklarının, firmaların gelişimlerine olan katkılarından, işe alım ve eğitim sürecinde yaşanılan sıkıntılardan
ve kalifiye eleman bulmanın zorluklarından bahsedilerek çözüm önerilerinde bulunuldu.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Verimlilik Genel Müdürlüğü
Verimlilik Destek Programı Geliştirilmesi Projesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün (SVGM) desteğiyle, 5 Şubat
2019 tarihinden beri sürdürülen “Verimlilik Destek Programı Geliştirilmesi Projesi” kapsamında,
GOSB’da faaliyet gösteren firmaların, yalın düşünce ve yalın üretim teknikleri konularındaki eğitim ve
danışmanlık uygulamalarından elde edilen sonuçların aktarılması, katkıda bulunan ekiplerin takdiri,
programın genel değerlendirmesi, öneri ve görüşlerin paylaşımı amacıyla 15 Ekim 2019 tarihinde bir
paylaşım toplantısı düzenlenmiştir.

GOSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Erdem Gider’in dinleyici olarak katıldığı toplantıya,
çalışanlarımızdan Emre Eşmeli, Cengiz Türk, Tuncay Uslu, Fikri Yılmaz, Özge Kutlu katılımcı olarak
bulunmuşlardır. Toplantının açılış konuşmalarını, Yalın Enstitü Başkanı Yalçın İpbüken ile Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Dr. Halil İbrahim Çetin ve Verimlilik Genel Müdürlüğü
Danışmanlık ve Eğitim Dairesi Başkanı Dr. Mustafa Kemal Akgül yapmış olup; Bantboru olarak
Verimlilik Destek Programı kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili sunum gerçekleştirilmiştir. Sunum
sonrasında firmamıza Verimlilik Destek Programı katılımı ile ilgili plaket verilmiştir.
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ELEKTRİİIFIİKASYON

Dünya nüfusundaki artış, ulaşım sorununu da
beraberinde getirmekte ve trafiğe çıkan araç sayısı
her geçen gün artmaktadır. İçten yanmalı motorlara
sahip araç sayısındaki artış çevreye salınan zararlı gaz
miktarlarını da artırmıştır. Bu durum çevre kalitesini
olumsuz yönde etkilemiş ve araç performansı için
farklı enerji kaynaklarına yönlendirmiştir. Bunlara,
gelecekteki petrol rezervlerinin tükenecek olması da
eklenince elektrikli araçlara olan talep hızlanmıştır.
Oysa ki, elektrikli araçların geçmişi 1800’lü yıllara
kadar dayanmakta olup menzil problemi nedeniyle
yıllarca rafa kaldırılmıştır. Günümüzde ise artık
azımsanmayacak kadar elektrikli araç görmek
mümkündür.
Mevcut tahminler, küresel fosil yakıt rezervlerinin
50 yıl sürmesi için yeterli olduğunu göstermektedir.
Ayrıca içten yanmalı motorların asla başaramadığı
kısım olan kullanım noktasında sıfır sera gazı
emisyonu bu alanda elektrikli araçlara geçiş
sürecini hızlandıran diğer bir tetikleyici olarak
gözükmektedir.
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LMC Automotive firması için 12 yıl sonrasında dünya
çapındaki satışların %50’si BEV (Battery Electric
Vehicle) tipi araçların yaklaşık olarak 20 milyon adet
satılmasıyla elektrikleşmesi muhtemeldir. Ancak
bu satışların çoğu ZEV (Zero Emission Vehicle) tipi
araçlar değil, hibrit araçlar olacaktır. BEV tipi araçları
açıklamak gerekirse, tamamen harici elektrik
kaynağına bağlı olan ve içten yanmalı motoru
bulunmayan akülü elektrikli araçlardır. ZEV ise, BEV
sınıfına giren sıfır emisyonlu araçtır. Bazı pazarlarda
içten yanmalı araçlara satış yasağı getirecek
kalkınma senaryolarının yapılması ve küresel
ısınmanın batı dünyasındaki kamu bilincinde belirli
bir seviyeye kadar gelmiş olmasına rağmen, LMC
Automotive’in, dünyanın binek otomobil filosunun
2050 yılında net sıfır karbondioksit emisyon
hedeflerini karşılayacak kadar hızlı olamayacağına
dikkat çekiyor oluşu tamamen BEV’e geçiş için bir
risk teşkil etmektedir. En iyimser senaryo 2050 yılına
kadar %100 net sıfır karbondioksit emisyonunun
olmasıdır. Ancak, öngörülen senaryo bu gelişimin
sınırlı kalacağını göstermektedir. Aşağıdaki grafikte
2031’e gelindiğinde satışların %50’sinden fazlasının
elektrikleşmesi muhtemel gözükmektedir.

Global Passenger Car* Sales by xEV Type (%)
*Includes N.America Light Truck
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Yalnız-IC: Elektrifikasyon olmayan konvansiyonel
içten yanmalı motorlu taşıt.

BEV: Tamamen harici elektrik kaynağına bağlı olan
ve IC motoru bulunmayan akülü elektrikli araç.

FCEV: Hidrojen ile çalışan yakıt hücreli elektrikli
araç.

xEV: Mild hibritten akülü elektrikli araca kadar her
türlü elektrikli güç aktarma organına sahip araç.

HEV: Şarj edilemeyen hibrit elektrikli araçlar.
PHEV: Şarj edilebilen hibrit elektrikli araç. HEV gibi,
ancak harici bir elektrik kaynağı ile şarj edilebilecek
büyük bir akü var, yalnızca elektrikli olarak önemli
sürüş alanı sağlar.
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HANGİ ZEV GALİP
GELECEK?
Elektrikleşmeye uğrayan hemen hemen tüm otomobil
pazarlarında, bu yarışmanın yapıldığı ve kazananın BEV
olduğu anlaşılabilir. BEV’in FCEV’den daha iyi yapısal enerji
verimliliği, hidrojen alt yapısının olmaması ve BEV’in üretim
maliyetlerini düşürmek için daha iyi fırsatlarının olması BEV
kullanımını ön plana çıkarmaktadır. Yine de FCEV’in BEV’e
göre belirgin avantajları vardır. Bunlardan biri benzinli ve dizel
araçlarla kıyaslanabilecek kadar hızlı yakıt ikmali süresidir.
Bir kere yakıt doldurulduktan sonra FCEV bir benzinli araca
benzer şekilde sürüş aralığına sahip olmasıdır. Hidrojen,
lityum hücrelerinin enerjisinin yüzlerce katı depolayabilir
ve bu da elektrik enerjisi oluşturması açısından FCEV’i ön
planda tutar.
2018’de BEV binek araçlarının küresel satışı ile FCEV satışları
arasında çok büyük bir fark bulunmaktadır. BEV piyasası
hiçbir şekilde ICE üretim seviyelerine ulaşmamış olsa da
2020’ler boyunca çarpıcı bir şekilde artacaktır. FCEV’ler
BEV’lerin iki katı kadar pahalıdır. Yakıt hücresinin geleceği
tamamen BEV sektörünün sürdürülüp sürdürülememesine
bağlıdır. BEV’ler şu an da daha verimli ve daha ucuz olsa
da, FCEV teknolojisinin gelişeceği ve maliyetinin azalacağı
konusunda çok az şüphe var. FCEV’i, BEV’e rakip olarak değil
ICE sektörüne rakip olarak görmeliyiz. Böyle bakıldığında
geleceği çok daha parlak gözüküyor. 2050 yılına gelindiğinde
dünyanın enerji ihtiyacının büyük kısmının yenilenebilir
kaynaklardan karşılanacağına inanıyorsak FCEV’in önemli
bir rol oynayacağını varsaymalıyız.
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ALTYAPI VE ÖNERİLER
BEV’lerin satışları beklenilenden yavaş olduğunda, sebebi
genellikle yüksek fiyatlar veya yeni modellerin uygun
olmamasıydı. Bu durum, kısıtlı mesafede yeniden şarj
edilememesiydi. EV kullanım deneyimine sahip olmayanlar
için olumsuz bir özellik olarak belirtildi. Şarj edilme süresi
kendi mülkiyetinde büyük ölçüde bir gecede gerçekleşir.
Bu sorunun böyle devam etmemesi için halka açık hızlı şarj
dolum istasyonlarının yaygınlaştırılması ve belli yerlerde
konumlandırılması sağlanmalıdır. Sokak lambasından şarj
edilebilme gibi yenilikçi seçenekler de ortaya çıkmaktadır ancak
yalnızca kısmi çözümler sağlayacaktır.
Tanım gereği, sahip olunan her otomobil kablosuz şarj
sisteminin kurulabileceği bir park yerine sahip olmalıdır. Çok
pahalı bir kurulum aşaması ve aracın kendisine bir miktar
maliyet getirmesine rağmen teknik olarak mümkündür.
Bu nedenle 2030 yılının ötesinde mülkiyet yoluyla araç
erişebilirliğinin azalacağı varsayılmaktadır. Toplu taşımacılığın
çıkması ise bu süreci tersine çevirebilir. Böylece şehirlerde
EV şarjının ağırlık merkezi, konut yerinden halka açık şarj
istasyonlarına ve robotaks filolarının çalışacağı merkezi
konumlara taşınacaktır. Şarj meselesi şu soruyu doğurur:
elektrik üretimi için mevcut araç filosunun elektrik üretim
kapasitesi yeterli mi? Bunun cevabı konuma göre önemli
ölçüde değişir. Araçların çoğu yoğun olmayan saatlerde tahsil
edildiği sürece cevap evet gibi görünmektedir. Örneğin; yerel
ve endüstriyel talebin düşük olduğu bir gecede. BEV’lerin
yoğun olmayan zamanlarda şarj edilmesini teşvik etmek için,
elektrik birimi başına değişken bir maliyet gerekli olacaktır.
Çoğu pazarda yenilenebilir elektrik kapasitesi de olmalıdır.
Mevcut fosil yakıtlı elektrik üretim kapasitesinin yenilenebilir
ile değiştirme maliyeti çok fazladır (AB’de 1 trilyon €’dan
fazla olduğu tahmin edilmekte). Doğru taahhüt ve teşvikler
verildiğinde, 2050 yılına gerçekleştirilemeyecek bir şey değildir.
Umut YALÇINKAYA
Ar-Ge Mühendisi
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AR-GE
Mühendisimiz
Bora Yıldız’ın
Makalesi
Metal Dünyası
Dergisinde
Yayımlandı
Ar-Ge Mühendislerimizden
Bora Yıldız’ın “Yüksek
Frekanslı İndüksiyon
Kaynağı ile Üretilen
Borularda Kaynak
Kesitinin Şekillendirme
Kabiliyetine Etkisi” adlı
makalesi, Metal Dünyası
dergisinde yayımlanmıştır.
Makalede, konikleme testi
ve mikro yapı incelemeleri
yardımıyla kaynak kesitinin
havşa vurması gibi
genişletme işlemleri ile
ilişkisi incelenmiştir.
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Dünya Gazetesi'nde Çıkan Haberimiz
Dünyanın En Büyük 5 Üreticisinden Biri

Bantboru!
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REKABETÇİ
PERFORMANSLA
GELEN
GÜÇLÜ BÜYÜME
BANTBORU’NUN
KÜRESEL
PAZARDAKİ
PAYINI
İKİ KATINA
ÇIKARACAK

*Bantboru bir BEYSAD üyesidir.
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BEYSAD DERGiSi'NDE ÇIKAN HABERiMiZ
Güçlü rekabetçi performansıyla 23 ülkeye ihracat
gerçekleştiren, otomotiv ve dayanıklı tüketim
ürünleri sektörlerinde önem taşıyan boru
sistemlerinin dünyadaki en büyük 5 üreticisinden
biri olan Bantboru, 2018 yılında bir önceki yıla
oranla % 34 büyüme başarısı gösterdi. Ürünleri
dünyada üretilen 100 araçtan 4’ünde kullanılan,
ülkemizin kendi alanındaki lideri Bantboru, devam
eden yatırımlarıyla küresel pazardaki payını,
şirketin 50. yılını kutlayacağı 2022 yılında, iki katına
çıkarmayı hedefliyor.
Otomotiv ve dayanıklı tüketim ürünleri sektörlerinde
önem taşıyan boru sistemlerinin dünyadaki en büyük
5 üreticisinden biri ve ülkemizin bu alandaki lider
şirketi Bantboru, sanayi kuruluşları sıralamasındaki
yükselişini sürdürüyor. Şirketin 2017 yılında, bir
önceki yıla oranla % 30 düzeyinde bir büyüme ile
yaklaşık 152 milyon TL olarak gerçekleşen cirosu,
2018 yılında ihracat büyümesinin de katkısıyla,
yaklaşık 204 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Yıldan
yıla büyüme oranı, yaklaşık % 34 düzeyinde oldu.

sonrasında güçlü büyümesini sürdürmeyi, devam
eden yatırımlarıyla da 50. yılını kutlayacağı 2022
itibariyle küresel otomotiv pazarındaki payını iki
katına çıkarmış olmayı hedeflemektedir” şeklinde
konuştu.
Bantboru’nun kendi Ar-Ge ve teknoloji gücüyle
geliştirdiği ürünleri, küresel otomotiv endüstrisinin
ürettiği her 100 araçtan 4’ünde yer alıyor.
Cirosunun yaklaşık % 85’ini otomotiv sektöründen
elde eden Bantboru, soğutma sektöründe yine
kendi geliştirdiği ürünlerle, BSH (Bosch Siemens
Hausgerate), Arçelik, Uğur Soğutma ve Bundy
Refrigeration gibi markalarla iş birliği yapıyor.
Bantboru’nun ülkemizin yüksek katma değerli
ihracatçıları arasında yer aldığını vurgulayan
Siracettin Gider, “2018 yılı itibarı ile Bantboru’nun
ihraç ettiği ürünlerin kilogram fiyatı, 6.37 Dolar
düzeyindedir. Ülkemiz ihracat ürünlerinin kilogram
başına ortalama fiyatı, 1.27 Dolar düzeyindedir”
dedi.

Elde edilen iş sonuçlarını değerlendiren Bantboru
Yönetim Kurulu Başkanı Siracettin Gider, “İSO
İkinci 500 sıralamasında 2018 yılında 46 sıra birden
yükselerek 430. sırayı alan şirketimiz, 2019 ve
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Şirketin küresel otomotiv pazarındaki payını,
% 8 seviyesine çıkarmaya hazırlandığını ifade
eden Siracettin Gider, “BMW, Ford, Mercedes,
Renault, Peugeot ve Citroen gibi küresel otomotiv
üreticilerinin, yeni nesil elektrikli otomobiller de
dâhil olmak üzere, en önemli programlarında iş
ortağıyız. 2019 yılında devreye almış olduğumuz
yatırımlarımız, şirketimizin yıllık üretim kapasitesini
80 milyon metre düzeyine çıkaracak. Bunun yanı
sıra, OEM’ler için kullanılmak üzere son teknoloji yeni
otomasyon sistemleri yatırımları da gerçekleştirdik.
Hâli hazırda ciromuzun %85’ini oluşturan otomotiv
sektöründe, % 4 olan küresel pazar payımızı da ikiye
katlayacağız. 2022 yılı itibariyle, dünyada üretilen
her 100 araçtan 8’inin yakıt, fren ve debriyaj gibi
kritik sistemlerinde, Bantboru imzası yer alacak”
dedi.
Bantboru’nun kurumsal kültürünü, Rekabetçi
Performans kelimeleriyle özetlediklerini dile getiren
Siracettin Gider, “Kalite, rekabetçilik ve gelişimin her
zaman ön planda olduğu küresel otomotiv ve beyaz
eşya endüstrilerinde, ülkemizin ve dünyanın önde
gelen üreticilerinin ürün kalitesi ve güvenilirliğine
katkı sağlıyoruz. Her biri bir dünya devi olan
müşterilerimizle, yeni bir araç projesi için görüşmeler
yaparken, henüz tasarım aşamasında olan,
ancak 2 ila 4 yıl içerisinde dünya yollarında olacağı
kesinleşmiş bir aracın, güvenlik ve performansla
ilgili kritik sistemlerine ürün sağlıyoruz. Ürün
tasarımımız, aracın tasarımına entegre oluyor”
şeklinde konuştu.

Hindistan Pazarında
OEM’lerle Büyüyecek
Bantboru, 2017 yılından bu yana TURQUALITY®
Marka Destek Programı kapsamında yer alıyor.
Farklı coğrafyalarda, 23 ülkeye ihracat gerçekleştiren
Bantboru’nun, TURQUALITY® marka destek
programının da katkısıyla, küresel ayak izini
büyütmeyi ve hedef pazarlarda sürdürülebilir ihracat
büyümesini hedeflediğini belirten Siracettin Gider,
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sözlerine şöyle devam etti: “Dünyanın en hızlı
büyüyen ekonomilerinden birine sahip olan
Hindistan, stratejik hedef olarak belirlediğimiz
pazarlar arasında. Teşvik ve alt yapı yatırım
projelerinin, Hindistan’ın küresel üreticiler için bir
üretim üssü hâline gelmesini sağlaması bekleniyor.
Bu ülkede ilk satışlarımızı gerçekleştirdiğimiz 2018
yılında, ülkenin en önemli otomotiv buluşması
Auto Expo 2018 fuarında yerel iş ortağımızla
birlikte yer aldık. Devamında, potansiyel iş ilişkilerini
artırabilmek adına 23-27 Ekim 2018’de Uludağ
İhracatçılar Birliği’nin düzenlediği Hindistan Ticaret
Heyeti’ne katıldık ve yerel firmalarla görüşmelere
başladık. Hindistan pazarını daha iyi tanımak ve
pazara giriş yapabilmek hedefiyle ülkenin önde
gelen firmaları ile imzaladığımız iş birliği anlaşması
kapsamında, 2018 yılında ürün sevkiyatına başladık.
Yakın geleceğin önemli otomotiv pazarlarından
biri olacak olan Hindistan’da, üretici iş birlikleriyle
büyümeyi hedefliyoruz. Hindistan’da üretim
yapan Daimler (Mercedes), Renault, Suzuki gibi
uluslararası OEM’lerin yanında yerel üretim yapan
Maruti, Leyland, Tata, Mahindra gibi OEM’lerle iş
birlikleri geliştireceğiz.”

Kullanılmakta olan evaporatör borusuna farklı
bir ürün tasarımı geliştirdik ve bunu, verimlilik ve
maliyet alanlarında avantaj sağlayacak bir öneri
olarak BSH’ye sunduk. Evaporatör borusunun
üretiminde 2018 yılında Türkiye ve Avrupa’da
yer alan fabrikalarda seri üretime geçildi. Ayrıca
Avrupa’da farklı fabrikalarda da seri üretime geçiş
planları üzerinde ortaklaşa çalışmalarımız sürüyor.”
Bantboru, bakanlık tescilli Ar-Ge merkezini de
barındıran üretim tesislerinde, ham maddeden
nihai ürüne kadar tüm prosesleri kendi bünyesinde
gerçekleştiriyor.

Bantboru, cirosunun yaklaşık % 40’ını ihracattan
elde ediyor. İhracatın ciro içerisindeki payının, 2019
ve sonrasında %55 düzeyine çıkması hedefleniyor.
Bantboru’nun ihracat başarısı, DÜNYA Gazetesi’nin
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) önderliğinde
gerçekleştirdiği 18’nci “İhracatın Yıldızları / Türkiye’nin
Gizli Şampiyonları” yarışmasında ödüllendirildi.

Şirketin ana üretim tesisi, Gebze Organize Sanayi
Bölgesi içerisinde yer alıyor. İzmit Köseköy’de, beyaz
eşya sektörü için boru imalatı ve kaplama işlemi
gerçekleştirdiğimiz ikinci bir üretim tesisi daha
bulunuyor. Ayrıca stratejik olarak büyük bir önem
taşıyan ve gerektiğinde hızlıca üretim tesisine
dönüştürebilecek bir depo, Almanya’da faaliyet
gösteriyor.

Soğutma Sektöründe BSH
İş Birliğinde Yurt İçi ve Yurt
Dışında Üretim
Bantboru’nun bir diğer önemli başarısı da soğutma
ürünleri sektöründe iş birliği yaptığı küresel marka
BSH (Bosch, Siemens, Hausgerate) ile yurt içinde
gerçekleştirdiği üretimi, yurt dışına da taşımak oldu.
İş birliğinin Bantboru’nun farklı ürün tasarımıyla
start aldığını belirten Siracettin Gider, şunları
söyledi: “BSH ile ilk teması 2017 yılında kurduk.
Buzdolaplarında kullanılan kondanser ve evaporatör
boruları üzerine çalışmalar gerçekleştirdik.
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İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ ETKİNLİKLERİ
GOSB İTFAİYE YANGIN
SÖNDÜRME TATBİKATI
Her yıl GOSB İtfaiye ekipleri eşliğinde, fabrikamızda düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Yangına Müdahale
Tatbikatlarımız 2 – 9 – 16 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi.
GOSB İtfaiye Şefi İzzet Güneş’in ve Bantboru İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Takım Lideri Seda Ece Hekimoğlu’nun
önderliğinde gerçekleştirilen tatbikatlara, tüm Bantboru çalışanları katılım sağladı.
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GOSB ASİSTANLAR BİRLİĞİ KERMESİ

GOSB Asistanlar Birliği (GOSBAB) bu yılki kermesini, “Türkiye Omurilik
Felçlileri Derneği” yararına, GOSB Meydan Binası ve GOSB Teknopark Binası'nda
gerçekleştirdi. Bantboru çalışanları olarak biz de kermese katıldık ve destek olduk.
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İNDİRİMLER ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞINA
SEBEP OLUYOR!
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Uzmanı
Dr. Gözde Gündoğdu Meydaneri, alışveriş bağımlılığına karşı uyardı.

Alışveriş bağımlılığı (onyomani); kişinin ihtiyacı olsun
olmasın, bu durumun kendisini maddi anlamda
zorlamasına rağmen satın alma dürtüsünü
kontrol edememesidir.
Satın alamadığınızda kötü
hissediyorsanız bağımlı
olabilirsiniz!
Alışveriş bağımlısı kişilerin, rutin günlük
aktiviteleriyle meşgulken, neyi satın alacakları
ile ilgili zihinsel uğraşıları vardır. Tabii ki de,
her sık alışveriş yapan ya da canı sıkıldığında
rahatlama amaçlı alışveriş yapan kişinin
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bu davranışlarını, hemen rahatsızlık olarak
nitelendiremeyiz. Daha çok sorunlu alışveriş
davranışı kapsamında ele alabileceğimiz bu
tabloda; eğer durum kişinin ailevi, sosyal ve
iş yaşantısında birtakım sıkıntılara yol açmış,
kişi bu sıkıntıların farkındaysa fakat satın
almayla alakalı isteğine söz geçiremiyor, satın
almadığında sıkıntı hissediyor ve bu durum
süreğen ise; alışveriş bağımlılığından söz
edebiliriz.

Sebepleri çoğunlukla
psikolojik!
Alışveriş bağımlılığının sebepleri, kişiden kişiye
değişmekle beraber en yaygın gördüğümüz
nedenleri;
Olumsuz duyguların rahatlatılması amaçlı,
Duygusal boşluk hissini bastırmak için,
Değersizlik duyguları ile tetiklenen bir itki ile
değerli, yeterli ve güçlü hissetmek için,
Ötekilerle rekabet hissi (daha kalitelisini,
daha fazlasını daha ucuza aldım düşünceleri,
ürünün başkaları tarafından kapılacağı korkusu)
İndirimi kaçırma korkusu,
Bazı psikiyatrik rahatsızlıklar (depresyon,
bipolar bozukluk, dürtü kontrol bozuklukları,
kişilik bozuklukları vb.) şeklindedir.
Sonuçta kişi; ihtiyaç dışı ve bütçeyi zorlayan
harcamalara yönelir, bu durumda da gittikçe
şiddetini artıran, kontrol edilemez bir noktaya
ulaşır.

Aile, iş ve sosyal yaşantınız
etkilenebilir!
Alışveriş bağımlılığı, sonuçları ile kişinin aile iş
ve sosyal yaşantısını etkiler. Maddi sıkıntılar
nedeni ile eşler arası boşanmalara varabilen
geçimsizlik, önceden birikmiş borçların
kapatılması için yakın çevreden sürekli borç
isteme ve geri ödeyememe, yasal problemler,
sıkıntı ve utanç hissi, hayat kalitesinin
düşmesi ile artan çaresizlik hissi, iş yerinde
konsantrasyon bozuklukları bu problemler
arasında sayılabilir. Bir süre sonra bu kişilerin
evlerinde; açılmamış paketler, gardıroplarında
hiç giyilmemiş etiketi üzerinde duran kıyafetler,
‘’Bir gün lazım olur belki, alayım da bulunsun’’
düşüncesi ile alınıp bir köşeye atılmış objeler
birikmektedir.

Bu tavsiyeleri not edin!
Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi yapmak
ve liste dışı bir şey almamak, açlık, uykusuzluk
ve yoğun mutsuzluk gibi olumsuz duygular
hissedilirken alışverişe çıkmamak, kredi kartı
kullanmak yerine nakit ödeme yapmak, can
sıkıntısına yönelik farklı alternatif aktiviteler
bulmak, çok beğenilen ve arzu edilen bir ürün
ile alakalı ihtiyaç olmadığı fark edildiğinde o
ürünü satın almayı bir süre ertelemek, telefona
gelen ve sosyal medyada görülen kampanya
mesajlarını okumamak, içerisindeki ürünün
fonksiyonelliğine katkısı olmayacak ambalajlara
karşı uyanık olmak; sorunlu alışveriş davranışı
olan kişilerin bireysel olarak yapabileceklerinden
sadece bazılarıdır. Buna rağmen kişi satın alma
dürtüsünü kontrol edemiyor ise, yardım alması
gerekmektedir.

Tedavide kişinin farkında
olması oldukça önemli
Tedavisinde öncelikle; kişinin bu duruma
yönelik farkındalığın artırılması hedeflenir.
Sonrasında ise kişinin alışveriş davranışını
kontrol edememesine neden olabilecek,
çoğunlukla kendisinin de farkında olmadığı
altta yatan nedeni saptamaya yönelik adımlar
atılır. Bu neden; kişinin duygusal karmaşaları,
yüzleşmekten kaygı duyup kaçındığı içsel
yaşantıları olabileceği gibi majör bir psikiyatrik
bozukluk da olabilir. Sadece alışveriş
davranışına odaklanmak, alışverişi kesmek
problemi yüzeysel olarak azaltıyor görünse
de, etkinliği düşük olup tekrarlamaya neden
olabileceği için tedavi altta yatan nedene göre
şekillenir. Tedavide bireysel psikoterapi, grup
psikoterapisi ve gerekiyor ise aile tedavisi,
farmakoterapi kullanılmaktadır.
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Bantboru
Yeni Yıl Partisi

Kaizen Öneri Sistemi Ödülleri ve
Yeni Yıl Kutlaması

Altın Ödülü Alanlar
Abdullah Bektaş
Ali Özdemir
Hasan Özden
Muhammet Arslan

Kaizen
Öneri Sistemi
Ödülleri

Altın Ödülü ve
Teşekkür Belgesi Alanlar
Cahit Karaoğlu
Coşkun Bulut
Mevlüt Durmuş
Şendoğan Eren

Ömür Altunoğlu
Özkan Eroğlu

Teşekkür Belgesi Alanlar
Atilla Dağaşan
Bahtiyar Ata
Barış Çetin
Cevat Aykutli

Mehmet İstenci
Mehmet Temiz
Mevlüt Şahin
Muhammet İ. Keleş

Sercan Topaloğlu
Şemsettin Demir
Şeref Ücekan
Tolga Eker

Erdal Yaman
Hakan Doğu
Hakan Tepe
Halit Adem Agin
İbrahim Çömert
İbrahim Topal

Muharrem Akın
Murat Daltaban
Onur Çetin
Recep Yıldız
Sadri Tuğer
Salih Topçu

Ufuk Kömürcü
Uğur Güreç
Volkan Bozoğlu
Yılmaz Bilgi
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8 KADINDAN BİRİNDE GÖRÜLEN

Meme Kanseri'nde Harekete Gecmek Icin

8 NEDEN

40 yaşını geçtiyseniz...
Meme kanserinde yaş oldukça
önemli bir risk faktörü. Bu nedenle
de (özel bir risk unsurunuz yoksa) 40
yaşından itibaren her yıl düzenli olarak
mamografi çektirin ve doktor
muayenelerini ihmal etmeyin.

Kendi kendinize meme
muayenesi yapmayı ihmal
ediyorsanız...
Vücuttaki bir değişikliği erken fark
etmek, erken tanı ve tedavi başarısı
açısından önemli. Bu nedenle
vücudunuzun farkında olmalı,
memelerinizi ayda bir, adetinizin
bitiminden 3 ila 5 gün sonra muayene
edebilirsiniz. Menopozdaysanız ve adet
görmüyorsanız ise her ay aynı tarihte
bu işlemi gerçekleştirmeye çalışmalı,
memede ele gelen bir kitle, çöküntü,
akıntı gibi herhangi bir değişiklik fark
ettiğinizde hekime başvurmalısınız.

Sigara içiyorsanız..
Tütün kullanımı, meme kanseri riskini
artırıyor. Meme kanserinden korunmak
için tütün ürünlerinden ve içilen kaçının.

Ailenizde meme kanseri ya da
yumurtalık kanseri tanısı almış
olanlar varsa...
Meme kanserlerinin bir kısmında aile
öyküsü ve genetik yapı çok önemli bir
rol oynuyor. Sadece anne tarafında
değil, baba tarafında da meme kanseri
ya da bazen yumurtalık kanseri
hastalarının olması bu hastalığa
yakalanma riskinizi yükseltiyor. Eğer
risk grubundaysanız 40 yaşına gelmeyi
beklemeden düzenli kontrollerinizi
yaptırmaya başlayın.

Hareketsizseniz ve düzenli
egzersiz yapmıyorsanız...
Araştırmalar, düzenli egzersizin meme
kanseri riskini anlamlı oranda azalttığını
gösteriyor. Mümkünse haftada 5-6
saat egzersiz yapın. Hareketli bir yaşam
tarzı benimseyin.

Kilonuzu kontrol
edemiyorsanız...
Obezite, sadece estetik bir kusur değil,
kanser olma olasılığını da artıran bir
faktör. Bu nedenle fazla kilolardan
kurtulun, sağlıklı kiloda kalmaya özen
gösterin.ortamlardan uzak durun.

Sağlıklı beslenemiyorsanız...
Araştırmalara göre, sağlıklı beslenmek
genel olarak kansere yakalanma riskini
%30-40 civarında düşürebiliyor. Meme
kanserinden korunmak için düşük
yağlı ve sebze, meyve, tahıl ağırlıklı
beslenmeye özen gösterin, işlenmiş
ürünlerden ve fazla şeker tüketiminden
kaçının.

Stresi yönetemiyorsanız...
Bazı araştırmalara göre yaşam şekli,
çalışma koşulları ve yüksek stres
meme kanserini tetikleyebiliyor. Stresli
ortamlardan uzak durmak zor, ancak
stresi yönetmek mümkün. Stres
düzeyinizi azaltmak için kendinize
uygun yöntemler bulmaya çalışın…

Bantboru İnsan Kaynakları ve John Hopkins Hastanesi iştiraki ile
gerçekleştirilen, meme kanserinde erken teşhis ve düzenli muayenenin
önemi, meme kanseri farkındalık seminerinde anlatıldı.
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KRONİK GEÇ KALMA
HASTALIĞI
Hepimiz günlük yaşamda bir yerlere geç kalabiliriz. İşe, okula, toplantılara veya
randevularımıza... Fakat bunun bir sağlık problemi olabileceğini hiç düşünmeyiz.
İşte bu hastalığa yakalanan isimlerden biri de İskoç Jim Dunbar.

Her şeyi planlamanıza rağmen dakik olamıyor
ve geç kalma sebebiniz için sürekli kendinizce
bahaneler uyduruyorsanız, geç kalma
hastalığına yakalanmış olabilirsiniz.
İskoçya’dan gelen bir haber, geç kalmanın
alışkanlığın çok ötesinde, kronik bir hastalıkla
karşı karşıya kalabileceğimizi ortaya koydu.
Geç kalma hastalığına yakalanan kişilerde saat
kavramına uymama adeta bir alışkanlık hâline
geliyor. Yaş gözetmeksizin işe, okula, toplantıya
veya randevuya sürekli geç kalıyorsanız
durumunuz hastalık boyutuna kadar ilerlemiş
olabilir. Habere konu olan İskoç Jim Dunbar, bu
hastalığa yakalanan ve uzmanlar tarafından
kronik geç kalma hastalığı teşhisi koyulan
kişilerden sadece biri…
İskoçya’nın Angus bölgesinde yaşayan Jim
Dunbar, hiçbir yere zamanında ulaşamıyor.
Bu sorunun tedavisi için gittiği hastanedeki
muayene randevusuna bile 20 dakika geç kalan
57 yaşındaki Dunbar; işlerini ne kadar zamanda
sona erdireceğini asla hesaplayamadığını
ifade ediyor. Kendisine kronik geç kalma
hastalığı konulan Jim Dunbar’a doktorlar bazı
tespitlerde bulundu. Özellikle dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu yaşadığı gerekçesiyle
tedavi altına aldı.
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SİZ, ZAMAN HESABI
YAPABİLİYOR MUSUNUZ?

planlanan randevuya geç kalınmasının çok olası
göründüğünü söylüyor. Teşhise ve tedaviye rağmen
Dunbar, hâlen gecikmeme mücadelesi veriyor.

Bu problemi yaşayan kişilerin beyin bölgesinde
oluşan hasardan kaynaklanabildiği gerekçesiyle
uzmanlar herkesi uyardı. Bu sorunun, Dunbar’da
olduğu gibi hepimizde olabileceği görüşüyle dikkatli
olunması gerektiğini ifade etti.

PEKİ YA SİZ DE SIK SIK GEÇ
KALANLARDAN MISINIZ?

Birçok işi geç kalma sorunu yüzünden kaybettiğini
söyleyen Dunbar, hazırlanmak için ne kadar zamanı
olursa olsun yine de geç kalmaktan kurtulamadığını
söylüyor. Akşam 7‘de sinemaya gitmek için sabah
erken kalktığını, hazırlanmak için kendine 11 saat
verdiğini ancak yine de filme 20 dakika geç kaldığını
belirtiyor.
Duke Üniversitesinden Psikoloji ve Ekonomi
Profesörü Doktor Dan Ariely, konuyla ilgili derin
araştırmalar yaptı ve bu problemin asıl sebepleri
üzerinde durdu. Geç kalmanın bir numaralı ve en
önemli sebebinin; gün boyunca her şeyin normalden
daha yavaş ilerleyeceğine duyulan inanç olarak
açıklıyor. Planlanan programın ne kadar zamanda
sonlanacağının hesabının tamamen yanlış yapılması
geç kalma ihtimalinizi oldukça artırıyor.

UZMANLARA GÖRE BU
SORUNLARI ASLINDA
BİRÇOK KİŞİ YAŞIYOR

Otobüsü kaçırıyor, toplantıya geç kalıyor,
arkadaşlarınızla olan randevunuza en son siz
mi katılıyorsunuz? Bir de bu sayılanları sürekli
yaşıyorsanız sizin de beyniniz zaman hesabı
yapamıyor olabilir. Psikolojik olduğu kadar biyolojikte
olabilen geç kalma hastalığı bir vakaya dönüşmeden
tedavi edilmesi gerekiyor.
Gidilecek yere ilk defa gidilecekse; adresi daha
önceden kontrol edin, alternatif yolları düşünün.
Yapacağınız iş veya gideceğiniz yer ile ilgili
motivasyonunuz yani isteğiniz yeterince yüksek
değilse, geç kalma olasılığınız artacaktır.
Giysi, ayakkabı, evrak vs. hazırlıklarınızı önceden
yapın.
Trafik olma olasılığını değil, trafik olacağını
düşünülerek evden çıkın.
Ucu ucuna değil, gideceğiniz yere 15 dakika önceden
varacak şekilde plan yapın.
Sağlık problemleri ve/veya hastalık yaşıyorsanız,
geç kalma olasılığınız artacaktır.
Uyanmak için alarm kurun.
Serap CİVAN
Executive Assistant

Gece kuşları üzerinde yapılan deneylerde, bu
hastalığa yakalanan kişilerle aynı zamanlamayla göç
ettikleri ortaya çıktı. Gece kuşları normalden daha
az uyuyor ve uykusuzluk nedeniyle daha tembel kuş
olarak anılıyor. Bu nedenle işini ertelemek istiyor
ve geç kalkıyor, tıpkı üşengeç insanlar gibi… San
Diego State Üniversitesi’nden araştırmacı Jeff Conte
ise yine bu konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.
Aynı anda birkaç işi yapmanın çoğu insan için pek
mümkün olmadığını vurgularken; zamanlamayı
unutturabileceğini ve yapılan iş yarım bırakılarak
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2019 Automotive Meetings Fuari
Dünya çapında birçok ülkede gerçekleştirilen ana
sanayilerin tedarikçilerle buluştuğu Automotive
Meetings organizasyonu bu sene Bursa’da 12-14 Kasım
tarihleri arasında gerçekleştirildi. Organizasyona
Bantboru olarak, çalışanlarımızdan Kemal Saraçlar,
Merve Öztürk ve Yavuz Afacan katıldı. Fuarda
açtığımız stantta hem ürünlerimizi sergileme imkânı
bulduk hem de ana sanayi üst düzey yetkililerle
görüşmeler gerçekleştirdik. Bu organizasyonu sunan
Karibu ve ekibine teşekkür ederiz.
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Evlenenler
Büşra ve Yunus Ersoy
22.10.2019

Şekillendirme Bölümü’nde çalışan
Büşra Bayhan ve Yunus Ersoy,
22 Ekim 2019’da hayatlarını
birleştirdiler. Kendilerine hayatlarında
mutluluklar, işlerinde de
başarılar dileriz.
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İki resim arasındaki 7 farkı bulun...
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Şefin Tavsiyesi
İçli Köfte
Malzemeler;

İç Malzemeleri;

400 gr. yağsız çiğ köftelik kıyma
3 su bardağı ince bulguar
2 adet orta boy kuru soğan
1 adet küçük boy haşlanmış patates
1 adet yumurta sarısı
2 çay kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı irmik
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz

350 gr. orta yağlı kıyma
4 adet kuru soğan
1,5 çay kaşığı ufalanmış ceviz
3 çay kaşığı tuz
2 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
3 su bardağı zeytinyağı
3 yemek kaşığı tereyağı

Hazırlanış;
Öncelikle içini hazırlamak için; kıyma bir
tencereye konulup suyu çekene kadar pişirilir.
Sonra üzerine tereyağı ve doğranmış soğan
da eklenerek kısık ateşte yarım saate yakın
kavurulur. İçine karabiber, tuz, ceviz, kırmızı
toz biber eklenerek 5 dakika daha kavrulup
ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.

İçine irmiği, yumurta sarısını, rendelenmiş
patatesi alarak yoğurmaya devam edilir.
Arada eli ıslatmak gereklidir.
Sakız kıvamına gelince, içini parmakla çevire
çevire oyarak soğumuş içi koyup, el ıslatılıp
kapatılarak hazır hâle getirilir.
Sonra kızgın yağda kızartmaya başlanılır.

Bir tepsinin içine, dışı için kıyma, bulgur,
küçük doğranmış soğan, tuz, karabiber ve
kırmızıbiber eklenerek biraz su ile birlikte
yoğurulur.

Kızartılan içli köfteler servis için hazırdır.
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) 262 677 47 00 F: (+90) 262 751 46 37

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

