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Düzenli olarak 
attığımız 
kurumsallaşma 
adımları 
kapsamında bir 

süredir "Egebant Ailesi"ne dair 
tüm gelişmeleri detaylarıyla 
tüm paydaşlarımıza 
ulaştırmak üzere bir mecra 
arayışı içerisindeydik. Titiz 
çalışmalarımız sonucunda ise 
kendimize ait bir sesimiz olması 
gerektiğine karar verdik ve 
Egebant Life dergisini ortaya 
çıkardık.

Egebant Life’ı dönemin ruhunu 
yakalamak, ulaşılabilirliği 
artırıp fiziksel teması azaltmak 
adına dijital bir dergi olarak 
kurguladık fakat hem bizler 
hem de paydaşlarımız için 
önemli bir arşiv niteliği 
taşıyacak olması sebebiyle 
dergimizi sınırlı sayıda da olsa 
bastırmaya karar verdik.

Üç aylık periyotlarla 
okuyucusuyla buluşacak ve 
sizlerin de sesi olacak olan 
Egebant Life’ın bu ilk sayısında 
ağırlıklı olarak 2021 yılının 

genel bir değerlendirmesini 
yaparken, 2022 yılında bizleri 
nelerin beklediğini de sizlerle 
paylaştık. 

Tüm ekibimizin özverili 
katkılarıyla her geçen 
sayıda içeriği daha da 
çeşitlenecek olan Egebant 
Life’ta hizmet verdiğimiz 
sektörleri, şirket içi gelişmeleri, 
çalışma arkadaşlarımızı ve 
müşterilerimizi daha yakından 
tanıma fırsatı bulacağız. 

Sosyal ve kültürel etkinlikleri 
birlikte takip edeceğiz, özel 
günleri birlikte kutlarken keyifli 
lezzet yolculuklarına çıkacağız, 
yeni yazarlar, sanatçılar ve 
yönetmenler tanıyacağız. 

Bizler için büyük bir heyecan 
kaynağı olan dergimizin sizler 
için de keyifli ve faydalı bir dergi 
olacağını umuyoruz.

Keyifli okumalar dileriz.
İlkyaz Yılmaz

Egebant Life Yayın 
Hayatına Başladı! 

EDİ
TÖR
DEN

EDİTÖRDEN
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1969 yılında ilk firmam olan 
Egebant’ı kurduğum zaman 
henüz 18 yaşındaydım. 

Kurulduğu günden bu yana 
büyük bir özveri ile çalışan Ar-Ge 
bölümümüz dört yıl gibi kısa bir 
zamanda önemli bir yol almayı 
başardı. 

Sizlere daha hızlı ve etkin hizmet 
verebilmek adına sektörel bazlı 
satış yönetim modeline geçtik. 

Tüm dünyada uzun yıllardır 
kutlanan Anneler Günü nasıl 
kutlanmaya başladı?

Değişen trendlere ayak 
uydurabilen yapısı, güçlü bir 
arayüzü ve İngilizce dil seçeneği 
ile Egebant’ın yeni web sitesi 
kullanıcılarının karşısında.
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1969 yılında ilk firmam olan 
Egebant’ı kurduğum zaman 
henüz 18 yaşındaydım. 
Ancak iş hayatına babamın 
dükkanında tezgahtar 

olarak hafta sonu ve tüm tatillerde 
çalışarak çoktan başlamıştım. 
18 yaşıma geldiğimde babamın 
borç olarak verdiği sermaye ve 
“bundan sonra ceplerimiz ayrıdır” 
sözü ile iş hayatındaki macerama 
başladım. 

O günlerde Türkiye ekonomisi 
dünyaya kapalı, haberleşme 
kısıtlı, yurtdışı seyahat imkanları 
ise sınırlıydı. Bu şartlarda 
ayakkabı imalatında kullanılan 
malzemelerin satışı işimiz 
devam etti. Bir sıçrama yapmak 
için ürün arayışlarımız devam 
ederken bir tesadüf sonucunda 
karşımıza zımpara çıktı. Bu 
ürüne odaklandığımızda ürünün 
geleceğinin ve pazarının çok 
büyük olduğunu hemen anladık. 
Satış rakamları çok hızlı bir şekilde 
artınca yurt dışındaki firmaların 

nasıl satış yaptıklarını araştırmaya 
koyuldum. Bu ürünlerin 
işlenerek sanayide kullanılır hale 
geldiğini öğrendikten sonra 
bu doğrultuda hızlıca ilk defa 
zımpara konfeksiyon makineleri 
ithal ettik. Başlangıçta kısıtlı 
bir üretim alanına sahiptik bu 
nedenle günde 80-100 adet bant 
yapabiliyorken yeni makinalarla 
üretim kapasitemizi bir anda 
binli rakamlara taşıdık. Üretimin 
getirdiği katma değerse bizi ürün 
portföyümüzü genişletmeye itti. 
Bütün bu süreçte önceliğimiz 
her zaman müşterilerimizin 
tüm taleplerinin en kaliteli 
ürünlerle karşılanması olmuştur. 
Bu konudaki duruşumuz hiç 
değişmeden, sürekli gelişerek 
bugün de sürmektedir. 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 
Çerkezköy Organize Sanayi’ndeki 
ilk fabrikamızda 3M markalı 
zımpara ürünlerini ve mutfak 
süngerlerini üretmeye başladık. 
Bu üretimin çok hızlı bir şekilde 
büyümesi Egebant için önemli 

Salih Egeli

Saygılarımla, 
Salih Egeli 

bir dönüm noktası oldu ve bize 
yeni ufuklar açtı. Böylelikle 
yapışkanlı bantlar ve iş güvenliği 
ürünlerini de portföyümüze dahil 
ettik. Zımparada izlediğimiz yola 
benzer bir şekilde zaman içinde 
önce bu ürünlerin ticareti, daha 
sonra ise üretimine başladık. 

Günümüzde Gebze fabrikamızda 
zımpara ve yapışkanlı bantların 
üretimi hala devam etmektedir.
Şanlıurfa fabrikamızda ise 
onlarca çeşitte yerli ve milli iş 
eldiveninin üretimi yapılmaktadır. 
Bu alandaki yatırımlarımız 
artarak devam etmektedir. 
Mevcut 4 üretim hattının yanına 
3 yeni hat projemizi de en kısa 
sürede hayata geçirmek için 
çalışmalarımız sürmektedir. 
Ülkemiz ve tüm paydaşlarımız için 
sürdürülebilir çözümler sunma 
hedefimiz doğrultusunda çevre 
dostu yatırımlarımızdan olan 
güneş enerjisi santralimiz ve 
solvent geri kazanım tesisimizin 
yapımlarıysa devam etmektedir. 

Egebant’ın en değerli varlıkları 
siz değerli çalışanları ve 
müşterileridir. İş ortaklıklarımız da 
tıpkı iş arkadaşlıklarımız gibi uzun 
yıllara dayanmaktadır. Bir kişi 
ile başlayan bu yolculuk bugün 
600’ü aşkın çalışanı ile yurt içi 
ve yurt dışında faaliyet gösteren 
önemli bir marka haline gelmiştir. 
Buradaki en büyük başarıysa 
çalışma arkadaşlarımızın ve bize 
güvenen iş ortaklarımızındır. 

Egebant olarak sıradaki hedefimiz 
olan uluslararası çapta tanınan 
ve güvenilen bir marka olma 
yolunda gereken operasyonel 
düzenlemelere odaklanmış 
durumdayız.

Geçen 50 yılda olduğu gibi 
Egebant’ı hep birlikte ileriye 
taşımaya devam edeceğiz. 

1969’dan Bugüne

SÖYLEŞİ

İŞ’TE 
EGEBANT
MODASI 2021’DE
ALMANYA’DAYDI

A
lmanya’nın Düsseldorf 
şehrinde her yıl 
düzenlenen A+A 
Uluslararası İş Sağlığı, 
Güvenlik ve Emniyet 

Fuarı, birçok farklı sektörden gelen 
markaları, ürünleri ve çözümleri bir 
araya toplayarak iş dünyasına katkı 
sağlar. İş sağlığı ve güvenliği haricinde 
dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi 
mega trendleri de konu alan A+A 
Uluslararası İş Sağlığı, Güvenlik ve 
Emniyet Fuarı’na 26-29 Ekim 2021 
tarihleri arasında Egebant da katılarak 
iş güvenliği ürünlerini tanıttı.

İş Güvenliği Ürünleri 
Almanya’da Yoğun İlgi 
Gördü
56 ülkeden 1.204 katılımcı ve 
25.000'den fazla ticari ziyaretçinin 
uğradığı A+A Uluslararası İş Sağlığı, 
Güvenlik ve Emniyet Fuarı’nda 
Egebant'ın sergilediği iş güvenliği 
ürünleri yoğun ilgi gördü.

A+A Uluslararası İş Sağlığı, 
Güvenlik ve Emniyet Fuarı

ETKİNLİKLER
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ETKİNLİKLER

WIN 
EURASIA
2021
Katılımcı ve ziyaretçilerine 
360 derece imalat sanayisini 
tecrübe etmek için benzersiz 
bir fırsat sunan WIN EURASIA, 
her yıl olduğu gibi 2021 yılında 
da geleceğin fabrikaları için 
ihtiyaç duyulan tüm hizmet ve 
çözümleri bir araya getirdi. 

F
uar aynı zamanda Türkiye'nin yerli imalat 
sanayilerine de odaklanarak katılımcı ve 
ziyaretçilere otomasyon, dijitalleşme, 
nesnelerin interneti ve artırılmış gerçeklik 
gibi teknolojik yenilikleri ilk elden görme 

fırsatını sundu.

Sürdürülebilir Çözüm
10-13 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul’da 
gerçekleşen “Win Eurasia Fuarı”na üç ürün grubuyla 
katılan Egebant'ın sürdürülebilir çözümleri hakkında 
ziyaretçilere detaylı bilgilendirme yapıldı. 

EGEBANT 
2021 YILINDA 
DUBAİ’DEYDİ

T
he Big 5 Dubai, 1980 yılından beri her yıl DMG 
Events (Middle East Asia and Africa) tarafından 
Dubai şehrinde düzenlenen uluslararası inşaat ve 
yapı malzemeleri fuarıdır. 

Hizmet ve ürünlerini göstermek isteyen binlerce inşaat, yapı 
malzemeleri ve teknolojileri sektörlerindeki katılımcıları 
41 yıldır ağırlayan The Big 5 Dubai Fuarı’na 12-15 Eylül 
2021 tarihleri arasında Egebant da katılarak sürdürülebilir 
çözümlerini tanıttı.

Profesyonellerin İlgi Odağı
Dört gün boyunca fuarda ziyaretçileriyle buluşan Egebant; 
iş güvenliği, aşındırıcılar ve yapışkanlı bant ürünlerini 
tanıtarak fuarda profesyonellerin ilgi odağı oldu. Mimarlar, 
mühendisler, müteahhitler, proje yöneticileri, sektör 
yatırımcıları gibi her sektörden ziyaretçilerine sürdürülebilir 
çözümlerini tanıtan Egebant, verimli ve keyifli bir fuarı geride 
bıraktı. 

İSG 
HAFTASINDA 
AKÇANSA'DAYDIK
4-8 Ekim 2021 tarihlerinde Akçansa “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” 
etkinlikleri kapsamında iş güvenliği hakkında farkındalığı artırmak 
ve ürünlerimizi tanıtmak amacıyla İstanbul, Çanakkale ve Samsun 
fabrikalarında Akçansa çalışanlarıyla bir araya geldik. 

Göstermiş oldukları ilgi ve yoğun katılımları için teşekkür ederiz. 

ETKİNLİKLER
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Egebant Satış Müdürü 
Levent Yılmaz:

Egebant Olarak Global 
Oyuncularla Rekabet 
Etme Hedefiyle Üretim 
Yapmaktayız

Egebant ve Sander markalarıyla yurt içi ve 
yurt dışında birçok kullanıcıya ürünlerini 
ulaştıran Egebant, aynı zamanda 3M ve 
Honeywell gibi uluslararası markaların 
da satışını yaparak iş güvenliği alanında 
kapsamlı ve çeşitli çözümler sunuyor.

Egebant olarak baştan ayağa 
koruma diye tabir edilen iş 
güvenliği ekipmanları ile 
uzun yıllardır pazarda hizmet 
verdiklerini belirten Egebant 
Satış Müdürü Levent Yılmaz, 
49 farklı eldiven çeşidi ve 
yıllık yaklaşık 30 milyon 
çiftlik eldiven üretim 
kapasiteleriyle iç pazarın 
dışında farklı ihracat 
noktalarına da hizmet 
vererek ülkemize katkı 
sağladıklarını söylüyor.
52 yıldır küresel bir 
marka ve öncü olma 
vizyonu doğrultusunda 
tüm paydaşları 
için sürdürülebilir 
çözümler ürettiklerini 
belirten Levent Yılmaz, 

her geçen gün pazarın ihtiyaçlarına 
uygun daha kapsamlı çözümler 
sunarak mevcut ürün portföylerini 
geliştirdiklerini dile getiriyor. Egebant 
olarak global oyuncularla rekabet 
etme hedefiyle üretim yaptıklarını 
belirten Levent Yılmaz ile iş güvenliği 
alanında yaptıkları çalışmalar 
hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik.

Firmanız hakkında kısaca 
bilgi verebilir misiniz? 
İş güvenliği alanında 
hangi ürün gruplarınız 
ile hizmet veriyorsunuz? 
Ürün gamınızdan 
bahseder misiniz? 

Şirketimiz 1969 yılında Karaköy’de 
kurulmuştur. Sürdürülebilir 
çözümlerimiz ile müşteri 

RÖPORTAJ

memnuniyetini en üst seviyede tutup 
müşterilerimizin ve paydaşlarımızın 
daimî çözüm ortağı olma 
misyonumuzla, kendini dünya çapında 
ispatlamış markalar ile uzun yıllardır 
iş birliği yapmaktayız.  Bu doğrultuda 
global anlamda güçlü markalar olan 
3M, Honeywell, Klingspor, Naxoflex, 
Dynabrade ve Sicad markalarının 
ürünlerini Türkiye pazarına 
sunmaktayız.

Otomotivden beyaz eşyaya, 
sektöründe öncü birçok markaya 
sunduğumuz hizmetler ile elde 
ettiğimiz üretim tecrübesini, pazarın 
ihtiyaçlarını da gözeterek yaptığımız 
yatırımlarla destekleyip, kendi 
markalarımız olan Egebant ve Sander 
ile ürün çeşitliliğimizi artırmaya devam 
etmekteyiz. Şekerpınar Kocaeli ve 
Şanlıurfa üretim tesisimizde 600’den 
fazla çalışanımız, 50’den fazla aktif 
satış ekibimiz ve Türkiye’nin birçok 
noktasındaki bayi ağımız ile, tüm 
sektörlere uygun ürün çeşitliliği 
sunarak başta Avrupa olmak üzere 
3 kıtada 30’dan fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştirmekteyiz.

52 yıldır küresel bir marka ve öncü 
olma vizyonumuz doğrultusunda 
tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir 
çözümler üretip kalıcı değerler 
oluşturarak markalarımızı ve ismimizi 
başarılı bir şekilde büyütmeye devam 
ediyoruz. 

Egebant olarak baştan ayağa koruma 
diye tabir ettiğimiz iş güvenliği 
ekipmanlarımız ile uzun yıllardır 
bu pazarda hizmet vermekteyiz. 
Pazara sunduğumuz iş güvenliği 
ekipmanlarını; baş ve yüz koruma, 
göz koruma, solunum koruma, işitme 
koruma, vücut koruma, yüksekte 
çalışma ve eldivenler olarak 
sınıflandırabiliriz.

Aynı zamanda 3M ve Honeywell gibi 
uluslararası pazarda söz sahibi olan 
önemli üreticilerin KKD ürünlerinin 
Türkiye pazarına satışını yapmaktayız. 
Yerli iş eldiveni üretimi konusunda 
da oldukça önemli bir üretici olma 
noktasına doğru yol aldığımızı 
söyleyebiliriz. 49 farklı eldiven 
çeşidimiz ve yıllık yaklaşık 30 milyon 
çiftlik eldiven üretim kapasitemizle 
iç pazarın dışında farklı ihracat 
noktalarına da hizmet vererek 
ülkemize katkı sağlamaktayız. 

300’den fazla kişiyi istihdam ederek 
iş eldivenleri ürettiğimiz Şanlıurfa 
üretim tesisimizde de yatırımlarımız 
artarak devam etmektedir. Burada 
yüzde yüz yerli olarak ürettiğimiz nitril 
ve poliüretan kaplı iş eldivenlerimiz, 
sanayinin her kesiminde kullanılmakta 
ve özellikle ithal ürünlere kıyasla 
tercih edilmektedir.

İnsan sağlığını 
doğrudan ilgilendiren 
ve sorumluluğu büyük 
olan bir sektörde faaliyet 
gösteriyorsunuz. Bu 
noktada doğru ürünü 
nasıl tanımlarsınız? 
Kaliteli KKD ürünlerinde 
hangi özelliklerin 
bulunması gerekiyor? 
Firmanızın bu noktadaki 
konumu hakkında neler 
söylersiniz? 

Öncelikle doğru iş güvenliği ürününü 
tanımlamak için çalışılan ortamda 
neden iş güvenliği ekipmanlarına 
ihtiyaç duyulduğunun tespitinin 
yapılması önem arz etmektedir. 
Çalışılan ortamda insan sağlığı için risk 
yaratan unsurları tespit ettikten sonra 
doğru ürünün seçimi kolaylaşacaktır.

Uygun KKD ürününün seçimi 
aşamasında öncelikle ürünün 
sertifikalarına, ardından kullanım 
rahatlığına (ağırlık, ergonomi 
vb.) ve en önemlisi gün başına düşen 
maliyetine bakılması gerekmektedir. 

Egebant olarak çalıştığımız 
firmaların daimî çözüm ortağı olarak 
müşterilerimize en iyi hizmet sunarken 

diğer taraftan da kazan kazan 
politikasını uygulamaya çalışıyoruz.

Pandemi sürecinin 
etkisi satış ve pazarlama 
faaliyetlerinize nasıl 
yansıdı? Bu dönemde 
pazarlama faaliyetlerinizi 
nasıl şekillendirdiniz? 
Bu dönemde, pazarlama faaliyetlerini 
dijital kanallara yönlendirmek rekabet 
avantajı sağlayıcı bir unsur haline 
gelmiş ve dijital pazarlama stratejileri 
gelişim göstermiştir. Bu durum 
sosyal medya ile arama motorlarını 
kullanarak, doğru hedef kitleye 
ulaşabilmek adına işletmelere çok 
büyük avantaj sağlamaktadır. Biz de 
bu doğrultuda teknolojik araçlara 
ve dijital faaliyetlerimize daha fazla 
hız kazandırmış, markalarımızı ve 
ürünlerimizi doğru kanallardan hedef 
kitlemize ulaştırıp, firma temsilcilerine 
ürünlerimizi tanıtma ve satış yapma 
imkanı sağlamaktayız.

Diğer yandan kontrollü bir şekilde 
saha ziyaretlerimize devam 
ediyoruz. Firmaların aldığı önlemler 
kapsamında saha ziyaretlerimizi 
gerçekleştiremediğimiz noktalarda 
ise, firmalarımız ile uzaktan 
yaptığımız toplantılar ve yönlendirme 
çalışmalarımızla bu süreci en iyi 
şekilde yönetmeye çalışıyoruz. 2021 
yılında bayi kanalımızdaki süreçleri 
geliştirmek, iş gücü kazancı ile 
operasyonel verimliliğimizi artırmak 
adına “B2B Bayi Portalı” projemizi 
de hayata geçirdik. Bu portalda 
bayilerimiz siparişlerini online 
ortamda kolaylıkla oluşturabiliyor, 
kendilerine tanımlanan özel fiyat ve 

RÖPORTAJ
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iskontoları görebiliyor, kampanya ve 
diğer bilgilendirmelere ulaşabiliyor, 
sipariş durumu ve stok termin 
sürelerini görebiliyor, online ödeme 
sistemi ile de anlık ödemelerini 
yapabiliyor. Ayrıca 2021 yılında 
mobil ekranlara uyumlu, kullanıcı 
dostu yapısı ile müşterilerimizin 
ürünlerimize daha kolay ulaşacağı, 
modern tasarım çizgisi ile vakit 
geçirmekten keyif alacakları yeni web 
sitemizi de canlıya almış bulunuyoruz.

Gelişen ve dijitalleşen çalışma 
hayatında müşteri ihtiyaçlarına uygun 
olarak süreçlerimizi geliştirmeye ve 
dijital dönüşüm projelerimizi hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.

Dünya genelinde KKD 
ürünleri ile Türkiye 
KKD ürünlerinin 
üretimini karşılaştıracak 
olursak Türkiye’yi nasıl 
konumlandırırsınız? 

Ülkemiz son yıllarda KKD üretiminde 
oldukça mesafe katetti. Bizim gibi 
yıllar öncesinden bir öngörüyle 
KKD üretimine (eldiven) başlayan 
firmalar, 2017 yılında yürürlüğe giren 
gümrüklerdeki ek vergi yükü nedeni 
ile KKD üretimine başlayan firmalar 
ve içinde bulunduğumuz pandemi 
sürecinde KKD üretimine başlayan 
firmalar sektöre büyük katkı sağladılar. 
İç pazarda bilinen çok önemli markalar 
yaratıldı ancak dünya çapında KKD 
markası olarak bilinir olma noktasında 
yapmamız gereken çok daha fazla işler 
olduğu da bir gerçektir.

Çevre politikası ve 
sürdürülebilirlik ile ilgili 
yaptığınız çalışmalar 

hakkında bilgi verir 
misiniz? 

Çevre politikamız ile; proses 
girdilerimizi ve enerji kaynaklarımızı 
etkin kullanmak, enerji tasarrufunu 
artıracak, atıkları azaltacak ve kirliliği 
önleyecek yöntemler geliştiriyoruz. 
Sürdürülebilir temiz enerji 
kaynaklarına yoğunlaşmanın küresel 
iklim hedeflerinin gerçekleştirilmesi 
açısından büyük önem taşıdığının 
bilincindeyiz. Bilindiği üzere, 
sera gazı emisyonlarının büyük 
çoğunluğu sektördeki enerji üretimi 
ve kullanımından kaynaklanmaktadır. 
Emisyonları ortadan kaldırmak 
için yenilebilir kaynaklara dayalı 
bir enerji sisteminin geliştirmesi 
gerekliliğinin farkındalığıyla Şanlıurfa 
üretim tesisimizde, bölgenin 
coğrafi koşullarını kullanarak 
tükettiğimiz enerjinin büyük bir 
oranını, kurulumunu sağlayacağımız 
“güneş panelleri” ile üretmeyi 
hedeflemekteyiz. Ayrıca; Şanlıurfa 
fabrikamıza kurulan geri kazanım 
ünitesi ile atık suyun oluşmasını 
kaynağında yok ederek geri kazanımını 
sağlayacağız.

Sürdürülebilir çevre anlayışı ile sera 
gazı salınımını azaltmak 
ve karbon ayak izimizi ölçmek için 
projeler başlatacağız. “Sıfır Atık” 

projemizi de hızlandırarak Şekerpınar-
Kocaeli ve Şanlıurfa fabrikalarımızda 
atıkları kaynağında ayrıştırıp hem 
çevresel riskleri azaltacağız hem de 
ülkemiz ve şirketimiz için tasarruf 
sağlayıp, ekonomik kazanç elde 
edeceğiz.

Sektör açısından yaşanan 
sıkıntıları başlık altına 
sıralarsak neler söylemek 
istersiniz? 

Yönetmeliklerle ilgili sıkıntı ya da 
değişmesi gereken maddeler var 
mı? Bu konudaki fikirlerinizi almak 
isteriz. Pandemi süreci ilk başladığı 
zamanlarda sektörü fazlası ile 
canlandırdı. Ancak sonrasında yaşanan 
ürün tedarik sıkıntıları ve hammadde 
fiyatlarındaki aşırı yükselişler, KKD 
ürünleri konusunda son kullanıcıları 
farklı arayışlara itti. En önemlisi 
de ihtiyaç sahiplerini, buldukları 
herhangi bir ürünü özelliklerinin 
uygunluğuna bakmaksızın kullanma 
noktasına getirdi. Bu durum sektördeki 
alışkanlıkların büyük ölçüde 
değişmesine neden oldu. 

Üretimini yaptığınız iş 
eldivenleri konusunda 
Ar-ge faaliyetleriniz 
hakkında bilgi verir 
misiniz?

İş eldivenleri alanında global 
oyuncularla rekabet etme hedefiyle 
üretim yapmaktayız. Ar-Ge 
çalışmalarımızla son trendlere uygun 
ürünler üretmekte ve geleceğe yönelik 
yeni teknolojiler üzerine çalışmaktayız. 
Egebant son teknoloji modern ve 
kaliteli üretim hatlarına sahiptir. 
Bu yıl Şanlıurfa fabrikamızda bulunan 
birinci Ar-Ge laboratuvarımızın yanı 
sıra, Şekerpınar-Kocaeli tesisimize 
de ikinci Ar-Ge laboratuvarımızı 
da kuruyoruz. Bu sayede geleceğe 
yönelik Ar-Ge faaliyetlerimizi daha da 
hızlandıracağız. 

KKD portföyümüzde yerli üretimimiz 
olan 49 eldiven modelimiz 
bulunmaktadır. Bu portföyü pazar 
araştırmalarından alınan verilerle 
yapılacak yeni makine yatırımlarıyla 
yakın gelecekte yaklaşık 80 eldivene 
çıkartmayı planlıyoruz. Her geçen gün 
eldiven pazarının ihtiyaçlarına uygun 
daha kapsamlı çözümler üretiyor, 
mevcut portföyümüzü geliştiriyoruz.

RÖPORTAJ

SATIŞ 
ORGANİZASYONUMUZU 
YENİLEDİK

S
izlere daha hızlı ve etkin 
hizmet verebilmek adına 
sektörel bazlı satış yönetim 
modeline geçtik. 

Bu organizasyona göre oluşan 
departmanlarımız aşağıdaki gibidir:

* Ulaştırma
* Beyaz Eşya ve Elektronik
* Genel endüstri 
* Bayi 
* İhracat

Yukarıda belirtilen departmanlarda 
yeni pozisyonlarına atanan çalışma 

arkadaşlarımız başarıyla tamamlanan 
oryantasyonları sonrası görev aldıkları 
endüstrilerdeki müşterilerimize hizmet 
vermeye başladılar.

Yeni yapımızda üretim süreçlerinde 
gerek duyulan kalite, performans ve 
güvenilirliği bir arada sunan ürün 
gruplarımızda sektörel odaklı tek bir 
bölüm ile hizmet vereceğiz. Böylece 
müşterilerimiz ihtiyaç duydukları tüm 
ürünler için tek bir departmanımızla 
iletişimde kalarak üç ürün grubumuz 
hakkında kolaylıkla bilgi alabilecekler, 
sipariş oluşturabilecekler ve takip 
edebilecekler. Bu sayede büyük bir 

zaman ve enerji tasarrufu yapma 
imkanına sahip olacaklardır. Aynı 
avantajları bizlere de sunacak olan 
yeni organizasyonumuz sayesinde 
ekibimiz müşterilerimize çok daha 
kapsamlı bir hizmet sunacaktır. 

Hizmet kalitemizi, müşterilerimizin 
daimî çözüm ortağı olma ve 
sürdürülebilir çözümler sunma 
hedeflerimiz doğrultusunda 
geliştirmeye devam edeceğiz. 

ORGANİZASYON ŞEMASI

Paydaşlarımızın daimî çözüm 
ortağı olma vizyonumuz 
doğrultusunda müşterilerimize 
bütünleşik bir hizmet vermek 
için satış organizasyonumuzu 
yeniledik. 
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B B2
Egebant olarak iş ortaklarımızın iş gücü 
kazancını artıracak ve operasyonel verimlilik 
sağlayacak B2B bayi portalımızın özellikleri:

Sipariş Takibi

Bayilerimiz siparişlerini 
online olarak oluşturabilecek, 
onay ve kargo gibi sonraki 
aşamalarının takibini kolaylıkla 
yapabilecekler. Ayrıca 
sipariş öncesi ve sonrası 
tüm işlemlerinin takibini de 
sistem üzerinden kolaylıkla 
yürütebilecekler. 

Kolay Takip

Bayilerimiz;
* Hedef ve prim tutarlarını 

kolayca takip edebilir,
* Özel fiyat ve iskonto oranlarına 

erişebilir,
* Kampanya ve 

bilgilendirmelerimize kolayca 
ulaşabilir, 

* Siparişlerinin durumunu her an 
takip edebilirler,

Online Ödeme

Online ödeme sistemi ile bayilerimiz ödemelerini 
anlık olarak gerçekleştirebilir.

Hızlı Erişim

Bayilerimiz; borç, alacak, bakiye 
gibi bilgilere ve stokta olmayan 
ürünlerin temin sürelerine hızlı bir 
şekilde ulaşabilir.

Raporlama

Raporlama özelliği ile bayilerimiz 
tüm finansal raporlarına kolay bir 
şekilde ulaşabilir.

B2B BAYİ 
PORTALIMIZ 
İLE İŞ 
ORTAKLARIMIZA 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ÇÖZÜMLER 
SUNUYORUZ!

DİJİTALLEŞİYORUZ

A
nasayfaya ürün grupları, 
sektörler ve duyurular 
gibi tüm önemli bilgilere 
ulaşılabilecek kısa yollar 
konumlandırıldı. Bu sayede 

hem oldukça kullanışlı hem de tasarım 
bütünlüğüyle göze hitap eden bir 
anasayfa tasarımı ortaya çıktı.

Yeni web sitemiz 1000’den fazla 
ürünü kategorisine, markasına ve ürün 
çeşidine göre filtreleyerek kullanıcılara 
keşfe dayalı bir deneyim yaşatıyor. 
Ayrıca ürünlerin detay sayfalarında 

bulunan ürün bilgisi, teknik 
dokümanlar ve kullanım alanlarıyla 
kullanıcının ürün hakkında aradıkları 
tüm detaylara kolayca ulaşmasını 
sağlıyor.

Eldivenler kategorisinde çok fazla 
sayıda ürün içerisinden istenilen 
ürüne ulaşılmasını oldukça 
kolaylaştıracak kullanıcı dostu bir 
filtreleme altyapısıyla kullanıcılar, 
teknik bilgiye sahip olmadan aradığı 
ürüne kolayca ulaşabiliyor.

Kullanıcılar, yenilenen web sitesinde 
dokümanlara, iletişim bilgilerine, 
ürünlere ve ihtiyaç duyabilecekleri 
diğer tüm bilgilere çok kolay bir 
şekilde erişebiliyor.

Kullanıcı deneyimi odaklı ve günümüz 
trendlerine uygun bir şekilde 
yenilenen Egebant dünyasını

 
adresini ziyaret ederek 
deneyimleyebilirsiniz.

YENİ 

Değişen trendlere ayak uydurabilen 
yapısı, güçlü bir arayüzü ve İngilizce 
dil seçeneği ile Egebant’ın yeni web 
sitesi kullanıcısının karşısında.

WEB 
SİTEMİZyayında

www.egebant.com.tr

DİJİTALLEŞİYORUZ
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K
urulduğu günden bu yana 
büyük bir özveri ile çalışan 
Ar-Ge bölümümüz dört yıl 
gibi kısa bir zamanda önemli 
bir yol almayı başardı. 

Şanlıurfa fabrikamızda Ar-Ge 
laboratuvarı kurarak başladığımız 
çalışmalarımızı hızla ilerleterek EN 
388 Aşınma ve ISO 13997 TDM 
100 kesilme testlerini uluslararası 
standartlara uygun şekilde yapabilir 
hale geldik. EN 388 aşınma direnci 

testi üzerine bazı yöntemsel ilaveler 
yaparak aşınmaya çok yüksek dirence 
sahip eldivenlerin seviyelerini daha 
iyi belirlemek için kendi Egebant 
standardımızı geliştirdik. Mevcut 
makine parkurumuzu kullanarak 
eldiven kaplama tutuculuk 
seviyelerini ölçebilen Egebant’a 

özgü bir test metodu geliştirdik. 
Eldiven kaplamalarının kürlenme 
performansını ölçmek ve belirli 
kalınlıkta kaplama filmi üretebilmek 
için Egebant'a has bir yöntem 
ürettik. Çalışmalarımıza eldivenlerde 
zamanla yıpranmaya bağlı tiftiklenme 
probleminin düzeyini ölçebilecek 
Egebant'a özgü bir yöntem bularak 
devam ettik. Flap disk ile yapılan 
taşlama işlemlerinde operatör 
tarafından taşlama motoruna yapılan 
baskının seviyesini ölçmeye yarayan 
bir test metodu geliştirirken, flap disk 
pazarındaki rakiplerimizin ürünlerini 
performans testlerine tabii tutarak 
mevcut flap disk reçetelerimizde 
iyileştirme amaçlı değişiklikler 
yaptık. 185 normal 87 kesilmeye 
dirençli iplikle sayısız eldiven örme 
denemesi yaparak toplam 272 ipliği 
Ar-Ge iplik ham madde havuzumuza 
kazandırdık. Üretim birimimizle 
beraber yürüttüğümüz çalışmalar 
sonucunda 6 farklı eldiven örme 
tekniğini başarıyla şirketimizin 
kullanımına sunduk. (U1 tek iplikle 
örme, U2 çift iplikle örme, U3 üç 
iplikle örme, Serçe parmak ergonomik 
ayarlaması, Eldiven örgü sıkılığı 
ayarlanması, NO-Turn astar üretimi) 
3 farklı iplik büküm teknolojisi (S-Z 

büküm, Single Cover, Double Cover) 
üzerine araştırma ve tedarikçilerimizle 
deneme çalışmalarımızı tamamlayarak 
şirketimize kendi iplik büküm birimini 
kurabilecek bil-yap becerisini 
kazandırdık. 7 farklı eldiven kaplama 
formülü geliştirdik ve ürünlerimiz 
için kullanıma hazır teknolojilere 
dönüştürdük. (DMF bazlı PU, Su Bazlı 
PU, Parlak Nitril, İzli Köpük Nitril, İzsiz 
Köpük Nitril, İzsiz Köpük Nitril-2, Sprey 
Su Metodu) Köpük nitril kaplamalı 
eldivenlerimizin uzun süre güvenle 
kullanılmasına yardımcı olan anti-
mikrobiyal ve anti-bakteriyel katkı 
malzemesi kullanımını başarıyla 
üretim metotlarımıza uyarladık. Tüm 
bu bilgileri kullanarak 48 yeni eldiven 
modeli tasarladık, belgelendirdik ve 
şirketimizin kullanımına sunduk.

Teknolojik gelişmeleri çalışmalarımıza 
adapte ederek Ar-Ge projelerimizi 
Microsoft Project yazılımı kullanmaya 
başlayarak çok daha etkin şekilde 
yürütmeye başladık. Her geçen 
gün gelişen ve büyüyen ekibimizle 
Egebant’a ve hizmet verdiğimiz tüm 
müşterilerimize katma değer üretmeye 
devam edeceğiz. 

EG
EB

A
N

T’
TA

! 
İNO
VAS
YON 

AR-GE

ANLAYIŞIMIZ 
TESCİLLENDİ!

Uluslararası belgelendirme kuruluşu TÜV Rheinland'dan 0 
(sıfır) uygunsuzluk ile geçmiş olduğumuz denetimimizden 
hak kazandığımız "Entegre Yönetim Sistemleri" belgeleri 
olan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001 
ile sürekliliğimizi ve verimliliğimizi arttırarak hizmet 
standartlarımızı daha ileriye taşıyacağız.

KALİTE BELGELERİ

K A L İ T E4+4'lük

En iyi çözümleri sunma tutkumuzun bir sonucu 
olarak ISO 45001:2018 İş Sağlığı Güvenliği 
Yönetim Sistemi belgesine layık görüldüğümüzü 
büyük bir gurur ile sizlerle paylaşmaktayız. 
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“İTÜ 
KARİYER 
ZİRVESİ” 

E
gebant Genç Yetenek Staj 
Programı kapsamında Egebant’ı 
ve Egebant’taki kariyer fırsatlarını 
tanıttığımız etkinlikle birçok 
genç mühendis adayıyla iş ve 

staj mülakatı yaptık. Birbirinden değerli 
gençlerle bir araya geldiğimiz bu kıymetli 
etkinlik için İstanbul Teknik Üniversitesi’ne 
teşekkür ediyoruz. 

Geleceğimiz olan gençlerimiz ile her 
fırsatta ve platformda bir araya gelmeye 
devam edeceğiz! 

8-10 Mart tarihlerinde 
online olarak düzenlenen 
İTÜ Kariyer Zirvesi'nde 
Egebant Genç Yetenek 
Staj Programı kapsamında 
kariyerine yön vermek 
isteyen gençlerle bir 
araya geldik. 

İNSAN KAYNAKLARI

EGEBANT 
2022 İÇİN

2
022 yılı için seçtiğimiz “Motive ol, 
mutlu çalış” mottomuzu açıklarken, 
mottomuzu hayata geçirmek için 
yapacağımız yeni uygulama ve 
etkinliklerimizi Egebant ailesine tanıttık. 

Değerli ailemiz ile hedeflerimize doğru yürümek 
için geçmiş yılı değerlendirip gelecek yıl için 
planlar yaptık. 

Etkinlikle ayrıca iş sağlığı ve güvenliği farkındalık 
çalışmalarımız kapsamında yürütmüş olduğumuz 
Yeşil S Programı'mıza istinaden üretim 
bölümünden “Die Cut Birimi”ne ödüllerini de 
takdim ettik.

Her yıl düzenli yaptığımız 
bilgilendirme toplantılarımızı 
Gebze fabrikamızdaki saha 
çalışanları ile Workinn Hotel’de, 
Şanlıurfa saha çalışanları 
ile Şanlıurfa fabrikamızda 
gerçekleştirdik. 

İLE DEVR-İ ALEM

2
022 yılı için seçtiğimiz “Motive ol, mutlu çalış, 
gülümse” mottomuz doğrultusunda hem 
ekibimizin motivasyonunu artırmak hem de 
aramızdaki bağları güçlendirmek için yıl boyunca 
çeşitli etkinlikler düzenlemeye karar verdik. 

Bu doğrultuda bir sosyal aktivite grubu kurmanın önemli bir 
adım olacağını düşündük ve grubumuza bir isim bulmak için 
çalışma arkadaşlarımız arasında bir yarışma düzenleyerek 
onlardan gelen isim önerilerini değerlendirdik. 

Düzenlediğimiz yarışma sonucunda çalışma arkadaşlarımızın 
önerileri arasından seçilen GezEGEn, sosyal aktivite 
grubumuzun adı oldu. Sonrasında hem grubumuzun ruhunu 
yansıtacak hem de kurumsal kimliğimize uyacak bir logoya 

kavuşan GezEGEn adının hakkını vererek yıla hızlı bir giriş 
yaptık. 

Düzenlediğimiz kurada kazanan 25 Egebant’lı arkadaşımız 
ile Şanlıurfa seferine çıktık! Turumuzda Şanlıurfa’nın 
eşsiz doğası ve tarihini yakından incelerken, benzersiz 
lezzetlerinin de tadını çıkardık. 

Kocaeli - Şanlıurfa hattındaki bağımızı güçlendirmek ve 
Şanlıurfa fabrikamızdaki üretim süreçlerini detaylı bir 
şekilde gözlemlemek için fabrikamızı da ziyaret ettik. 
Burada görev yapan çalışma arkadaşlarımızla bir araya 
geldik.

GezEGEn’i takipte kalın, sürprizlerimiz sürecek! 

başladı

İNSAN KAYNAKLARI
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SPONSORLUK

B
u doğrultuda ülkemizin en 
önemli değerleri olarak 
gördüğümüz gençlerimizi 
desteklemek öncelikli 
hedeflerimizden biri 

olmuştur. 

Ülkemizin üreten gençlerinin 
yanında olma ve sosyal, kültürel, 
sportif faaliyetleri destekleme 
hedefiyle yedi farklı üniversitenin 
dokuz farklı kulübüne ve TVF 
Erkekler 1. Lig’de mücadele eden 
Haliliye Belediyespor’a sponsor 
olduk. Sundukları deneyimlerle 
öğrencilerin iletişim becerilerini 
geliştiren, gelecekteki iş yaşamına 
uyumlarını artıran öğrenci 
kulüplerinin şüphesiz en büyük 
avantajı ise öğrencilere sağlamış 
olduğu eşsiz deneyimlerdir. Bu 
nedenle sponsorluk faaliyetlerimizde 
öğrencilerin gelişiminde değerli bir 
katkısı olduğuna inandığımız öğrenci 
kulüplerine ağırlık verdik.

Sponsoru olduğumuz kulüpler; 
elektrikli araç, insansız hava aracı, 
insansız gezegen keşif aracı gibi 
ülkemize bugün ve gelecekte 
çok büyük değerler kazandırması 
muhtemel alanlarda çalışmalarını 
sürdürmektedir ve bu kulüpler 
çalıştıkları alanlarla da özellikle tercih 
sebebi olmuşlardır.

Egebant olarak kuzey güney ya da 
doğu batı fark etmeksiniz ülkemizin 
her yerinde sponsorluk çalışmalarımızı 
genişleterek gençlerimizin 
yanında olmaya ve sürdürülebilir 
çözümlerimizle ellerinde değer 
yaratmaya devam edeceğiz.

ÜRETEN 
GENÇLERİMİZİN 
YANINDAYIZ

Egebant olarak 
en büyük 
gayemiz ülkemiz, 
toplumumuz, 
müşterilerimiz, 
çalışanlarımız ve 
paydaşlarımız 
için sürdürülebilir 
çözümler üretmek 
ve kalıcı değerler 
yaratmaktır. 

SPONSORU OLDUĞUMUZ KULÜPLER
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* Boğaziçi Üniversitesi – Yapı Kulübü 

* İstanbul Teknik Üniversitesi – ATA İHA Takımı

* İstanbul Teknik Üniversitesi – Rover Takımı

* İstanbul Teknik Üniversitesi – Racing Team

* Yıldız Teknik Üniversitesi – Racing Team

* Yeditepe Üniversitesi - Otomotiv Kulübü

* Karadeniz Teknik Üniversitesi - Enerji Teknolojileri Topluluğu

* Sakarya Üniversitesi - İleri Teknolojiler Uygulama Topluluğu

* Bilecik Üniversitesi - Makine Mühendisliği Böl. Malzeme Laboratuvarı

* Haliliye Belediyesi Erkek Voleybol Takımı 

SPONSORLUK
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YATIRIMLAR

DEPOLAMA 
SÜREÇLERİMİZ 
ARTIK DAHA VERİMLİ

D
aha verimli ve kaliteli hizmet vermek için 
fabrikalarımızda en güncel çözümlere yatırım 
yapmaya devam ediyoruz. Büyük bir kullanım 
kolaylığı sunarak iş gücü ve zaman tasarrufu 
sağlayan mekik raf sistemini Şanlıurfa 

fabrikamızda kullanmaya başladık.

Yenilikçi stoklama metodu ile LİFO ve FİFO yöntemine 
uygun stratejik bir depolama sistemine geçiş yaparak şirket 
içi sürdürülebilir yöntemler geliştirmeye devam ediyoruz.

Yeni Sistemimizin Sunduğu Avantajlar 
* Operatörlere %50 daha fazla zaman kazandırır.
* Depolama kapasitesini maksimum düzeyde kullanır ve 

elektronik olarak palet yüklemelerini kontrol eder.
* Operatör kullanım alanı hatalarının riskini düşürür.
* Forklift işlemlerindeki manevraları azaltır.
* Operatör ihtiyacı olmadan otomatik versiyonda 

çalıştırılabilir.
* Komutları depo yönetim sisteminden alabilir.

BAYİİ RÖPORTAJI

Ş
anlıurfa fabrikamızda 
kullanmaya başladığımız 
yeni serigrafi markalama 
makinemiz ile üretim 
kapasitemizi ve         

                kalitemizi geliştirdik. 

Bir kişinin rahatlıkla kullanabildiği 
yeni makinemiz UV ışınları ile baskı 
yaparak sıcaklık kaynaklı çekmenin 
önüne geçilmesini sağlarken daha hızlı 
çalışması sayesinde toplam kapasiteyi 
1350 t/saate yükseltti. 

ÜRETİM KALİTEMİZİ VE 
KAPASİTEMİZİ 
GELİŞTİRDİK

Öncelikle bize biraz 
kendinizden söz eder 
misiniz? 
Boymak Makine Hırdavat olarak İmes 
sanayi sitesinde kurulmuş 30 yıllık bir 
firmayız. Bugün ilk hizmet vermeye 
başladığımız yerin yanı sıra zamanla 
eklenen yerlerimizde de toptan ve 
perakende satışa devam ediyoruz.

Egebant ile yollarınız 
nasıl kesişti?
Egebant uzun yıllardan beri 
takip ettiğimiz ve ürün çeşitlerini 
beğendiğimiz bir firmaydı. Bu süreçte 
bizi tamamlayacak bir firma olduğunu 
düşündük ve bayisi olmaya karar 
verdik.

Egebant bayisi olma 
süreci nasıl gelişti? 
Egebant’ın piyasa beklentileri 
doğrultusunda ürün çeşitliliği ve 
satış politikası bizim beklenti ve 
hedeflerimize de fazlasıyla uygundu. 
Bu bizim için en büyük etken oldu. 
Satış ekibinin diyalog kurma ve empati 
yapabilme becerisi ile de Egebant, iyi 
ki çalışıyoruz dediğimiz firmalardan 
biri haline geldi.

Kaç kişilik bir ekipsiniz? 
Çalışanlarınızla aranızda 
nasıl bir ilişki var?
Toplamda 21 kişilik bir ekibiz. 
Hedefimiz aile ortamına yakın bir 
ilişkide işlerimizi büyütmek. Bunu da 
başarabildiğimizi düşünüyoruz.

Nasıl bir müşteri 
portföyüne sahipsiniz?
Müşteri profilimizin %90’ı fabrika ve 
fabrika tedariği yapan firmalardan 
oluşuyor. 

İş birliğimizin uzun 
yıllardır sürdüğü 
bayilerimizden 
Boymak Makine 
Hırdavat’tan 
Ahmet Bayram 
Yükseloğlu ve 
Boymak Makine 
Hırdavat’ı biraz 
daha yakından 
tanırken 
Egebant bayisi 
olmak üzerine 
de bir sohbet 
gerçekleştirdik. 

AHMET BAYRAM 
YÜKSELOĞLU 
KONUĞUMUZ 
OLDU

BOYMAK 
MAKİNE 

HIRDAVAT’TAN

Pandemi süreci işlerinizi 
nasıl etkiledi? 
Pandemi süreci bizi çok olumsuz 
etkilemedi hatta biraz da büyüdük.

Egebant bayisi olmak 
sizin için neler ifade 
ediyor? 
Bizim için ilk sırada yer alan ve 
çalışmaktan memnun olduğumuz bir 
tedarikçimizdir.

Egebant ile olan iş 
ilişkinizi nasıl tarif 
edersiniz?
“Güç birlikteliği” olarak tarif etmek 
mümkün diyebilirim.

 Egebant değerlerinin iş 
yaşantınıza etkileri var 
mı? Varsa bunlardan 
bahseder misiniz?
Egebant ile ortak doğruları 
paylaşıyoruz ve bu ortak değerler 
üzerinden işimizi yapmaya çalışıyoruz. 
Bu değerleri yalnız başımıza 
sahiplenmediğimizi görmek oldukça 
iyi. 

Egebant gibi etik değerleri olan 
firmaların sayısının artmasının çok iyi 
olacağını düşünüyorum.

Son olarak hem diğer 
bayilerimize hem de 
Egebant ailesine iletmek 
istediğiniz bir mesajınız 
var mı? 
Egebant ile çalışmaktan keyif alıyoruz 
ve ilişkilerimizi, işlerimizi büyüterek 
sürdürmek istiyoruz. Egebant’ta 
tanıma fırsatı bulamadığımız ve arka 
planda da emeği geçen herkese 
teşekkürlerimizi ve saygılarımızı 
iletiyoruz. 
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Merhabalar, öncelikle 
kendinizi tanıtır mısınız?
Merhabalar. İsmim Çağrı Şıkım. 
2007 yılından beri, yaklaşık 15 yıldır 
Dynabrade Europe firmasında satış 
alanında görev yapmaktayım. Görev 
alanım Güneydoğu Avrupa ve Orta 
Doğu bölgelerini kapsamaktadır. 
Evli ve iki çocuk babasıyım. İstanbul 
Erkek Lisesi sonrası İTÜ Tekstil 
Mühendisliği’nden mezun oldum 
ve hala İstanbul Üniversitesi’nde 
ikinci üniversite kapsamında işletme 
eğitimi almaktayım. Farklı kültürlere, 
yabancı dillere, seyahat etmeye, 
mekaniğe ve özellikle de el aletlerine 
ilgi duyduğum için bu görevden keyif 
alıyorum. Artık pek bulamadığım boş 
zamanlarımda bisiklete binmekten, 
doğada zaman geçirmekten ve gitar 
çalmaktan hoşlanıyorum.

DİSTRİBÜTOR DİSTRİBÜTOR

Temsil ettiğiniz firma 
hakkında biraz bilgi verir 
misiniz?
Dynabrade Inc., kökeni 1969 yılına 
dayanan, bu anlamda da Egebant 
ile yaşıt olan Kuzeybatı New York 
kökenli üretici bir firma. Kurucumuz 
Walter Welsch, 19 yıl süren aşındırıcı 
ürünler satış deneyimi ışığında 
müşteri ihtiyaçlarını gözlemleyerek 
geliştirdiği ve Dynafile adını verdiği, 
endüstri tarihindeki ilk portatif bant 
zımpara makinası üzerine firmamızın 
temellerini atıyor ve prototipi ve ilk 
parti üretimi aslında elektrikli olan 
bu makinanın dayanıklılık, güvenlik 
ve ergonomi gibi arayışlar ışığında 
havalı bir makinaya dönüştürülmesi 
ile birlikte Dynabrade’in de pnömatik 
aşındırıcı endüstriyel el aletleri 
üreticiliği macerası başlamış oluyor. 
Bugün yine tüm üretimi Buffalo, New 
York yakınlarındaki kendi fabrikamızda 
olmak üzere binin üzerinde farklı 
pnömatik aşındırıcı el aletini ürün 
gamımızda kullanıcılara sunmaktayız. 
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan 
sorumlu olan ve Lüksemburg’da 
faaliyet gösteren Dynabrade Europe 
Sarl ise söz konusu bölge ve Bağımsız 
Devletler Topluluğu coğrafyası da 
dahil geniş bir alanda, pazarlama, 
satış, servis, teknik eğitim ve lojistik 
gibi konularda ana firmamız olan 
Dynabrade Inc.’i 1989’dan beri temsil 
etmektedir.

Egebant ile firmanızın 
ilişkisi nasıl başladı?
Egebant bizim Avrupa ve Orta 
Doğu bölgesindeki en eski iş 
ortaklarımızdan biri. O dönemde 
geleneksel olarak stratejik iş birliği 
yaptığımız 3M firmasının Egebant 
ile olan iş birliği sayesinde 1993 
yılında Dynabrade ile Egebant’ın 
yolları kesişmiş oldu. O tarihten beri 
Dynabrade’in Türkiye endüstriyel 
pazarındaki tek yetkili distribütörü 
olan Egebant’la iş ortaklığımız 
sürmektedir.

Dynabrade’de çalışmaya başladığım 
dönemde sadece Türkiye pazarından 
sorumlu olduğumdan bu süreçte 
tanıştığım en eski iş ortağımız da 
Egebant oldu. Bu açıdan baktığımızda 
işi öğrenme ve tecrübe kazanma 
sürecinin başındaki önemli dönüm 
noktalarında Egebant’ın hep yanımda 
olduğunu söyleyebilirim.

Hangi ürün ve/ya 
hizmetler için Egebant ile 
çalışıyorsunuz?
Egebant ile en önemli odağımız ve asıl 
üretimimiz olan pnömatik aşındırıcı 
makinaların yanı sıra, zımpara 
tabanları ve hava hattı elemanları 
gibi çeşitli aksesuarlar, mobil vakum 
üniteleri ya da toz toplama tezgâhları 
gibi çalışma ortamını iyileştirici 
sistemler ile kısıtlı da olsa aşındırıcılar 
gibi bazı sarf malzemeleri konularında 
çalışmalarımız devam etmekte. 

Pnömatik makinalar da aslında 
oldukça geniş bir alan; bant zımpara 
makinaları, kalıpçı taşlama makinaları, 
taşlama makinaları, disk zımpara 
makinaları, orbital ve random orbital 
makinalar, polisaj makinaları, matkap 
makinaları vb. gibi çok geniş bir ürün 
yelpazesi söz konusu ve mekanik 
aşındırma proseslerinin olduğu 
neredeyse her sektör ve uygulama için 
sunduğumuz çözümleri beraberce son 
kullanıcılarımızla buluşturuyoruz.

Bunun yanı sıra sektördeki en geniş 
toz toplama sistemleri ürün grubuna 
da sahip olduğumuzdan özellikle 
çalışma ortamını işletmenin bütünü 
ve çalışan açısından çok daha 
güvenli ve verimli kılmak isteyen, 
iş kalitesini yükseltirken maliyetleri 
de aşağıya çekmeyi arzu eden tüm 
müşterilere beraberce yardım etme 
olanağı buluyoruz. Bunu yaparken 
de kullanıcılara sağladığımız artı 
değeri ‘Cost Savings Program’ 
projemiz kapsamında somut veriler ile 
dokümante ettiğimiz bir inisiyatifimiz 
de mevcut.

Egebant ile çalışmak 
şirketiniz ve/ya sizin için 
ne ifade ediyor? 
Türkiye endüstriyel pazarı için 
Dynabrade ile Egebant için et ve tırnak 
benzetmesi abartılı kaçmayacaktır 
diye düşünüyorum. Egebant tek yetkili 
distribütörümüz olduğu için son 
derece kapsamlı bir iş birliği içerisinde 
çalışma fırsatı buluyoruz. 

Dynabrade’in ürün gamı otomotiv ana 
sanayisinden havacılık sektörüne, raylı 
taşımacılıktan mobilya üretimine, tıbbi 
implant üretiminden kot taşlamaya, 
yat üretiminden cam cilalamaya, kalıp 
üretiminden dayanıklı tüketim malı 
üretimine kadar farklı alanlarda çözüm 

sunduğundan genel olarak tüm bu 
alanlarda birikim ve portföy sahibi 
olan Egebant gibi işinin uzmanı bir 
firma ile çalışmaktan memnuniyet 
duyuyoruz. Egebant’ın ayrıca satış 
sonrası süreçte yetkili servis hizmetini 
de sunuyor olması, yaşanabilecek 
olası bir arıza sonrasında bile 
ürünlerimizin onarılarak ekonomik 
ömrünü tamamlayana kadar uzun 
yıllar boyunca değer yaratmaya devam 
etmesinin önünü açıyor. 

Bir diğer önemli unsur da işe bakış 
açılarımızın örtüşüyor olması. 
Dynabrade de Egebant da konuya 
sadece ürün satışı olarak bakmayıp 
son kullanıcıların sorunlarını çözecek, 
proseslerini iyileştirecek sistemsel 
çözümler sunma yaklaşımında 
olduğundan bu sinerji sayesinde 
son kullanıcılarımızın hedeflerine 
ulaşmalarında onlara yardımcı 
olabiliyoruz.

Egebant ile geleceğe 
yönelik hedeflerinizden 
bahseder misiniz?
Elbette ki her üretici gibi yıldan yıla 
gelişmekte olan ürün gamımızın 
her segmentinden ürünlerin satışını 
dengeli oranda artırmayı, pazar 
payımızı daha da geliştirmeyi ve bu iş 
birliğini daha nice on yıllar boyunca 
sürdürmeyi hedefliyoruz.

Son olarak Egebant 
ailesine bir mesajınız var 
mı?
Egebant, Dynabrade ile olan ilişkisi 
açısından bakıldığında satış ve satış 
sonrası hizmeti veren distribütör 
bir firma olarak değerlendirilebilir. 
Ancak bundan daha da önemli olanı 
ve ülke ekonomisi açısından bakarsak 
katkısının asıl belirleyici olduğu alan; 
aşındırıcı ürün konfeksiyonu, eldiven 
üretimi ve beyaz eşya sektörüne 
tedarik ettiği ürünlerin konfeksiyonu 
üretimidir. Dolayısı ile Egebant’ın son 
yıllarda özellikle ülkemizin görece 
daha az yatırım alan bölgelerine 
yaptığı yatırımlarla da büyürken, 
sosyal ve ekonomik hayata da önemli 
ölçüde değer kattığını düşünüyorum. 
Egebant’taki tüm iş ortaklarımızın 
başarılarının artarak devam etmesini 
diliyorum.

1993 yılından 
beri iş birliğimizin 
sürdüğü ve Türkiye 
pazarındaki tek 
yetkili distribütörü 
olduğumuz değerli 
iş ortağımız 
Dynabrade 
firmasından 
Çağrı Şıkım ile 
keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik. 

DYNABRADE’DEN 
ÇAĞRI ŞIKIM 

SORULARIMIZI 
SİZLER İÇİN 
YANITLADI
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Merhabalar, öncelikle 
kendinizi tanıtır mısınız?
Merhaba, ben Alpertunga Demirkol. 
23 yaşındayım. İTÜ Geliştirme 
Vakfı Okulları Lisesi ve Özyeğin 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
bölümü mezunuyum. Zorunlu stajımı 
da gerçekleştirdiğim Egebant firması 
Tedarik Zinciri Bölümü’nde altı 
aydır Planlama Mühendisi olarak 
çalışıyorum. 

Merhabalar, öncelikle 
kendinizi tanıtır mısınız?
Merhaba, ismim Özge Taşcı. İstanbul 
Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri mezunuyum. Üç 
ayı İnsan Kaynakları Stajyeri, iki ayı 
İnsan Kaynakları Asistanı olmak 
üzere beş aydır Egebant ailesinde yer 
almaktayım. 

Egebant staj programını 
nereden duydunuz, nasıl 
ulaştınız?
Linkedin, Kariyer.net vb. iş arama 
portallarını aktif kullanan biriyim. 
Staj arayış dönemimde de ilk olarak 
Egebant ile yollarımız Kariyer.net 
üzerinden kesişti. İlanı gördükten 
sonra Linkedin ve web sitesinde de 
araştırmalarım sonucunda kesinlikle 
başvurmam gerektiğine karar verdim.

Görüşme süreciniz 
nasıl geçti?
O dönem geçirdiğim görüşme süreçleri 
içerisinde en güzel ve başarılı geçen 
görüşmem olmuştu diyebilirim. 

Staj süreciniz nasıl geçti?
Kendi adıma dolu dolu bir staj süreci 
geçirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. 
Bir stajyerden çok tam zamanlı 
çalışan bir eleman gibi birbirinden 
farklı işlerin içinde yetişme fırsatı 
buldum. Ben de ekibin bir parçası gibi 
rahatlıkla faaliyetlere katılıp, fikirlerimi 
sunabildim. Böyle olunca hem yaptığın 
işi hem de çalıştığın firmayı sevip 
sahiplenebiliyorsun. Bu, kurumsal 
hayata yeni adım atan insanlar için 
büyük anlam taşıyan, değerli bir 
durumdur. 

Egebant’ta staj yapmak 
nasıl bir duyguydu?
Her gün kendime yeni bir şeyler 
katabildiğim için benim açımdan 
heyecan verici ve güzel bir süreç oldu.

Egebant’ta staj yapmak 
size neler kattı?
Bir staj sürecinin katabileceği çoğu 
şeyi kattı diyebilirim. İş hayatında 
kendinizi geliştirmenin ve okulda 
öğrendiklerinizi pekiştirmenin en 

iyi yollarından biri staj yapmak 
olabilir. Bana sahip olduğum 
bilgileri pekiştirme ve buna ek farklı 
deneyimleri yaşayarak süreç yönetme 
becerisini kattığını söyleyebilirim. İş 
hayatı disiplinini ve mesleğin işleyişini 
kavrayabilmem için güzel bir deneyim 
oldu. 

Egebant Staj Programını 
üniversite öğrencilerine 
tavsiye eder misiniz?
Kesinlikle tavsiye ediyorum. Aktif 
iş yaşamına girerek, işi yerinde 
öğrenerek pişerseniz ileride pek 
çok deneyim kazanmış olursunuz. 
Egebant’ın da bu konuda destekçiniz 
olacağına emin olabilirsiniz.

STAJYER PROGRAMI STAJYER PROGRAMI

Egebant staj programı 
ile firmamızda staja 
başlayıp ardından 
kadromuza dahil olan 
ve altı aydır tedarik 
zinciri bölümümüzde 
görev yapan 
çalışma arkadaşımız 
Alpertunga Demirkol 
ile “Egebant Staj 
Programı” hakkında 
konuştuk. 

EGEBANT STAJ 
PROGRAMI İLE 

ARAMIZA 
KATILAN ÇALIŞMA 
ARKADAŞLARIMIZLA Egebant staj programını 

nereden duydunuz, nasıl 
ulaştınız?
Egebant staj programını online 
istihdam platformu olan LinkedIn 
sayesinde duydum ve firmanın aradığı 
niteliklere uygun olduğumu fark 
edip platform üzerinden başvurumu 
gerçekleştirdim.

Görüşme süreciniz 
nasıl geçti?
Görüşme sürecim benim açımdan 
güzel geçti. Başvurumdan bir süre 
sonra firma tarafından staj programı 
için olumlu geri dönüş aldım ve 
benimle görüşmek istediklerini 

ilettiler. İlk iş mülakatım olacağından 
mülakattan önce fazlasıyla 
heyecanlıydım fakat görüşmemi 
gerçekleştirdiğim işe alım personelinin 
bana karşı olan içten ve sıcakkanlı 
tavrı, heyecanımı kısa sürede 
yenmemi sağladı. Bu sayede kendimi 
rahatça ifade edebildim. Mülakatlar 
sonucunda staj programına kabul 
edildim ve staj sürecim bu şekilde 
başladı.

Staj süreciniz nasıl geçti?
İlk günden son güne kadar stajyer 
gibi değil de firmada kadrolu bir 
çalışanmışım hissiyatıyla ilerledi. 
Fabrika gezileri, oryantasyonlar ve 
programlar sayesinde iş ortamına çok 
kısa sürede uyum sağladım. Şanslıyım 
ki bulunduğum departmandaki ekip 
arkadaşlarım günlük yaptıkları işleri 
heyecanlı ve istekli bir şekilde bana 
gösterip öğretmek için çok çaba sarf 
ettiler. Aklıma gelen ve merak ettiğim 
bütün soruları gerek iş arkadaşlarıma 
gerekse yöneticilerim ve müdürlerime 
rahatlıkla sorup geri dönüşler 
alabildim. Sonrasında bana verilen 
sorumluluklar kendimi geliştirmemde 
büyük rol oynadı.

Egebant’ta staj yapmak 
nasıl bir duyguydu, size 
neler kattı?
Hem ilk stajım hem de ilk profesyonel 
iş deneyimim olacağından dolayı ne 
ile karşılaşacağımdan emin değildim 
fakat ilk staj günümden bu yana iş 
arkadaşlarımın bana karşı olan pozitif 
tutumu ve samimi ofis ortamı adapte 
olmamda büyük kolaylık sağladı. 
Burası benim için ikinci bir okul gibi 
oldu. Her gün yeni bir şeyler öğrenip 
kendimi olumlu yönde geliştiriyorum.

Egebant Staj Programını 
üniversite öğrencilerine 
tavsiye eder misiniz?
Kesinlikle. Kendisini birçok yönde 
geliştirmek, fabrikanın makinelerinden 
ürettiği ürünlere, iş ortamından 
çalışma yöntemine kadar kendisine 
hem farklı hem de ilgi çekici bilgiler 
kazandırmak ve bunları bir aile 
ortamında deneyimlemek isteyen tüm 
üniversite öğrencilerine Egebant’ı 
gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim.

STAJ 
PROGRAMIMIZ 
HAKKINDA

keyifli bir sohbet

Egebant staj programı 
ile firmamızda staja 
başlayıp ardından 
kadromuza dahil 
olan ve beş aydır 
İnsan Kaynakları 
departmanımızda 
görev yapan çalışma 
arkadaşımız Özge 
Taşçı ile “Egebant Staj 
Programı” hakkında 
konuştuk.
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23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla 
ulusal egemenliğimiz ilan 
edilmiştir. 

Bu bağlamda 23 Nisan 1924'te 
“23 Nisan” gününün ilk olarak 
ulusal egemenlik bayramı şeklinde 
kutlanmasına karar verilmiştir. 
Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 
1929'da Mustafa Kemal Atatürk 
bu bayramı çocuklara armağan 
etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 
yılında Çocuk Bayramı olarak 
da kutlanmaya başlanmıştır. 
Günümüzde halen yaygın bir 
uygulama olan Cumhurbaşkanlığı 
makamına çocuk kabul etme 
geleneğini ise Mustafa Kemal 
Atatürk 1933 yılında başlatmıştır. 

1979 yılının UNESCO tarafından 
“Uluslararası Çocuk Yılı” ilan 
edilmesiyle TRT uluslararası bir 
organizasyona imza atarak bu 
bayramı evrensel hale getirmiştir. 
1979'da ilk olarak altı ülkenin 
katılmasıyla uluslararası boyuta 
taşıdığımız bu milli bayramımıza, 
ortalama olarak her yıl kırkın 
üzerinde ülkeden gelen ve Türk 
çocuklarının misafiri olan yabancı 
ülke çocukları da katılmaktadır. 
Dünya'da çocuklarına bayram 
hediye eden ve bu bayramı bütün 
dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke 
Türkiye'dir.

Umutlarımız, yarınlarımız ve gülen 
yüzlerimiz olan çocuklarımızın 
bayramını kutluyor, bu bayramın 
mimari olan Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle 
anıyoruz.

T
üm dünyada uzun yıllardır 
kutlanan Anneler Gününün 
nasıl kutlanmaya başladığını 
biliyor muydunuz? Annesini 
çok seven ve onu hatırlamak 

isteyen bir çocuğun, Anna Jarvis'in 
hikayesi sizleri çok şaşırtacak. 

İlk Kutlama Nasıl Yapıldı?
Dünyanın farklı yerlerinde, farklı 
günlerde kutlansa da yaygın olarak 
Mayıs ayının ikinci pazar günü 
kutlanan Anneler Günü, annesini çok 
özleyen bir çocuk olan ve ABD'nin 
Virginia eyaletinde yaşayan Anna 
Jarvis'in inadının eseridir. Bu ABD’nin 
Virginia eyaletinde yaşayan Anna 
Jarvis’in hikayesi. 1864’te doğan 
Jarvis, 13 çocuk doğuran bir annenin 
10’uncu çocuğu. Kardeşlerinden 
birçoğu ölmüş, geriye yalnızca dört 
kardeş kalmış. 

1876’da Ann Reeves Jarvis, 12 
yaşındaki kızı Anna Jarvis’in de 
aralarında bulunduğu öğrencilerine bir 
sabah “Umuyorum ki bir gün birileri 
insanlığa yaptığı yardımlarından dolayı 
unutulmaz bir anneler gününde anılır” 
demiş. Anna’nın zihnine kazınan o gün, 

yıllar sonra Anneler Günü’ne de ilham 
olmuş. 

1905 yılı mayıs ayının ikinci pazar 
gününde annesini kaybettiğinde 
ona ömrünce yeterli özenin 
gösterilmediğini düşünen Anna, 
1907’de acısını dindirmek için 
arkadaşlarıyla birlikte mayıs ayının 
ikinci pazar günü, hayatta olan ya da 
olmayan tüm anneler için kutlama 
yapmaya başlamış. Bu hızla bir 
gelenek haline gelmiş ve 1908’de ilk 
Anneler Günü, Anna’nın annesinin 
20 yıl öğretmenlik yaptığı kilisede 
düzenlenen etkinlikte 407 çocuk 
ve annelerin katılımıyla kutlanmış. 
Gelenlere annesinin en sevdiği çiçek 
olan beyaz karanfil dağıtılmış. 

Bu kutlama Temsilciler Meclisi 
tarafından kabul görmeyince, Anna 
bugünün resmiyet kazanması için bir 
dava açmış ve bu davanın sonunda 
bugün Anneler Günü olarak resmiyet 
kazanmış. ABD Başkanı Woodrow 
Wilson da 1914’te bugünü resmi 
“Anneler Günü” olarak ilan etti.

Anneler gününüz kutlu olsun!

TÜM 
ÇOCUKLARIN 
BAYRAMI23 Nisan

B
u yıl Birinci Dünya Savaşı’nın 
akıbetini haliyle de tüm 
dünya tarihini değiştiren 
Kurtuluş Savaşı meşalesini 
tutuşturan destansı 

Çanakkale Zaferi'nin 107. yılını 
kutluyoruz! 

Çanakkale Boğazını ve İstanbul’u 
ele geçirerek zor durumda olan 
müttefikleri Rusya’ya destek olmayı 
amaçlayan İtilaf Devletleri, tüm 
güçleri ile Gelibolu Yarımadası’na 

saldırdılar. Güçlü düşmanlarına karşı 
zorlu şartlarda rağmen büyük bir 
inanç ve kahramanlıkla direnen şanlı 
ordumuz İtilaf Devletlerine unutulmaz 
bir yenilgi yaşatarak tüm dünyaya 
“Çanakkale geçilmez!” olduğunu 
göstermişlerdir. Çanakkale Savaşı’nda 
yarbay rütbesiyle görev yapan 
Conkbayırı zaferi öncesi "Ben size 
taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!" 
sözleriyle Mehmetçiklerin gösterdiği 
kahramanca mücadeleyi ortaya koyan 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ise 

savaş boyunca gösterdiği stratejik 
deha ve üstün komutanlık kabiliyetleri 
ile zaferde büyük bir rol oynayarak 
dünya çapında tanınmıştır. 

Başta Ulu Önder Mustafa Kemal 
olmak üzere direnişleriyle dünyanın 
dört bir yanında gelen işgalcilere 
karşı kahramanca mücadele eden ve 
milletimizin bu topraklarda özgürce 
yaşamasını sağlayan Çanakkale 
kahramanlarını rahmet ve minnet ile 
anıyoruz.

M
ondros Mütarekesi'nden 
sonra ülkemizin birçok 
bölgesi işgal edildi ve 
halk şiddetli bir şekilde 
direnmeye başladı. Bu 

arada Mustafa Kemal Paşa, bölgede 
konuşlu orduları teftiş etmek üzere 
Samsun'a tayin edildi. Mustafa Kemal, 

16 Mayıs 1919'da SS Bandırma 
vapuruyla Samsun'a doğru 

yola çıktı. Dokuzuncu Ordu 
Müfettişi olarak 19 Mayıs 

1919'da Samsun'a 
gelen Mustafa Kemal 
Paşa, bağımsız bir Türk 
devleti için Anadolu'da 
Kurtuluş Mücadelemize 
başladı ve geçen üç 
yılın ardından bu 
destansı mücadele 30 

Ağustos 1922'de büyük 
bir zaferle sonuçlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün görüşüne 
göre 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
bağımsızlığını kazandığı tarihtir. Bu 
nedenle doğum gününü soranlara hep 
19 Mayıs 1919 diye cevap vermiştir. 
1938 yılında bu özel gün, Atatürk'ün 
milletimizi emanet ettiği ve onu 
ebediyen yaşatacak gençlerimize 
armağan edilmiştir. Ulu önderimiz 
Atatürk'ü her zaman anmak ve ona 
minnetimizi göstermek için 1981 yılında 
adı Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı olarak değiştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık 
mücadelesinin başladığı tarih olan 19 
Mayıs'ı büyük bir coşkuyla kutluyor, 
ulu önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk'ü minnetle anıyoruz. Ülkemizin 
bağımsızlığını ebediyen korumak 
için genç nesillerimizle birlikte var 
gücümüzle çalışıyoruz.

ÇANAKKALE! 
Bir Bağımsızlık Destanı,

BAĞIMSIZLIK YOLUNDAN 
BAYRAMA 19 MAYIS

ÖZEL GÜNLER

anneler günü
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YENİ ÜRÜNLERİMİZ YENİ ÜRÜNLERİMİZ

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİMİZ
HER GEÇEN GÜN
ARTIYOR! 
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YENİ 

Değişen trendlere ayak uydurabilen 
yapısı, güçlü bir arayüzü ve İngilizce 
dil seçeneği ile Egebant’ın yeni web 
sitesi kullanıcılarının karşısında.

www.egebant.com.tr

WEB 
SİTEMİZyayında


