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Değerli Okuyucularımız,

Hepimiz, değişik yollarla kendimizi tanımaya, fikir sahibi ol-

maya ve hayatımızı buna göre anlamaya çalışıyoruz. Bu da 

kişisel gelişim kitaplarıyla, değişik öğretilerle birlikte bir sürü 

reçeteyi karşımıza çıkarıyor: “Şunu şöyle yap, bunu böyle ya-

parsan şöyle şöyle olur” gibi. 

Burda önemli olan nokta, bunların hayatımızda gerçek bir 

değişim yaratıp işimize yarayabilmesi için söylenenlerin ya-

lın ve anlaşılır olması, kişinin kendini tanıma ve anlama ça-

basının hayatının her anına ve yaşadığı her şeye nüfuz et-

mesidir.

Nasreddin Hoca’nın hikayesini bilirsiniz: Kış gelmeden evinin 

çatısını onarmak için, dama çıkmış. Aksilik bu ya, ayağı ka-

yıp düşüvermiş aşağıya. O koca gövdesiyle düşerken dam-

dan çıkardığı sese hanımı, konu komşu koşmuş. Bakmış-

lar Hoca acı içinde kıvranarak yerde yatıyor. Hanımı telaşla 

komşusuna demiş ki; “Çabuk bir hekim çağırın. Kocam çok 

kötü durumda.” 

Komşu tam hamle yapmış koşacak hekim çağıracak, Nas-

reddin Hoca can havliyle  seslenmiş: “Dur! Hekim falan ça-

ğırma.” Herkes şaşırmış Hocanın dediğine. “Hoca, olur mu 

hiç, bak kötü durumdasın, bir hekim çağıralım” demişler. 

Hoca ısrarla “Hayır, hekim istemem” diye direnince hanı-

mı sinirlenip “Ne istersin be adam?” diye sorunca Nasreddin 

Hoca “Bana hekim değil, daha önce damdan düşmüş birini 

getirin. En iyi o anlar benim halimden” demiş.

Yukarıdaki satırlar, dergimizin bu sayısında “ İçimizden Biri 

“ köşesinin konuğu Sn. Çiğdem Atabey’in kitabında kale-

me aldığı ve yayınevinin kitaptan alıntı yaptığı tanıtım ya-

zısıdır.

 
Evet, hepimizin hayata dair beklentileri var. Hepimiz gü-

zel ve mutluluk içinde bir ömür geçirmek isteriz. Aslında 

bunu sağlayacak güç kendi elimizde. İşe kendimizi tanı-

maya ve anlamaya çalışmakla başlayabiliriz. Olumlu dü-

şünme ise pek çok güzel şeyin başlangıcı. 

Hepimize pozitif düşünceler içerisinde sürekli geliştiği-

miz, sağlık, mutluluk, huzur dolu günler dilerim. Baharın 

coşkusu ve yaz günlerinin sıcaklığı içinizden eksik olma-

sın...
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Geçtiğimiz yüzyılda tarımsal politika-
ların ana hedefi; insanlığın gıda ihti-
yacını karşılayarak refah düzeylerini 
yükseltmekti. Bu hedefe ulaşmak için 
üretimi arttırmaya yönelik uygulama-
lar hız kazanmış ve daha fazla gübre, 
daha fazla zirai ilaç kullanılarak üre-
timde 8 kata kadar varan artışlar sağ-
lanmıştır. Tarımsal üretimdeki bu bü-
yük üretim artışı ne yazık ki insanlı-
ğın refah düzeyini arttırmada yeter-
siz kalmıştır. Kuşkusuz dünya genelin-
de beklenilenin aksine toplumsal re-
fahın artmamasının en önemli sebep-
lerinden biri salt olarak üretim artışını 
hedefl eyen bu uygulamaların insanlı-
ğı yeni sağlık sorunlarıyla karşı karşıya 
bırakmış olmasıdır.

Günümüz tarım politikalarında 
önemli bir değişim söz konusudur. 
Bugün geldiğimiz noktada insanoğ-
lu; yaptığı hataların farkına varmış 
ve üretilen üründe miktar olarak ar-
tış sağlamak yerine, sağlıklı ve güven-
li ürün elde etmeyi hedefl er olmuştur.

İYİ TARIM NEDİR? 

Çevre, insan ve hayvan sağlığına za-
rar vermeyen bir tarımsal üretimin ya-
pılması, doğal kaynakların korunma-
sı, tarımda izlenebilirlik, sürdürebilir-
lik ile gıda güvenliğinin sağlanması 
amacıyla yapılan tarımsal üretim mo-

deline iyi tarım 
denir.

İnsanlığın sağlık-
lı ve güvenli gıda 
taleplerini çev-
re ile dost bir şe-
kilde karşılamayı 
temel alan İyi Ta-
rım Uygulama-
ları 1997 yılında 
Avrupa Birliği’ne 
üye ülkelerdeki 
büyük perakendeci süpermarketlerin 
oluşturduğu bir birlik tarafından; ISO 
9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 
14000 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi ile ISO 22000 Gıda Güvenliği 
Yönetim Sistemi prensipleri esas alı-
narak geliştirilen bir yönetim sistemi 
(GLOBAL – GAP) ile başlamıştır. 

İSKEN NARENCİYE BAHÇE-

SİNDE İYİ TARIM UYGULA-

MALARI

Gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde 
iş sağlığı ve güvenliği ile çevrenin ko-
runmasına yüksek öncelik veren ve 
bu alanlardaki örnek uygulamaları ile 
sektöründe öncü konumda bulunan 
İSKEN; Sugözü Enerji Santralı saha-
sında oluşturduğu narenciye bahçesi-

İYİ TARIM UYGULAMALARI

nin işletilmesin-
de de İyi Tarım 
Uygulamalarını 
esas alarak sağ-
lıklı ve güvenli 
meyve üretimi 
yapmaktadır.  

İSKEN Naren-
ciye Bahçesin-
de halihazırda; 
1100 adet Man-
dalin, 850 adet 

Portakal, 250 adet Limon ve 250 adet 
Greyfurt fidanı mevcuttur. Bahçede-
ki uygulamalar, Tarım ve Köyişleri Ba-
kanlığının, iyi tarım uygulamaları-
nın kontrol ve sertifikasyonundan so-
rumlu kuruluşu olan EKOTAR tarafın-
dan düzenli olarak denetlenmektedir.  
Bu kapsamda narenciye bahçemiz-
de 2011 yılının başında gerçekleştiri-
len inceleme ve denetlemeler sonu-
cunda  yapmış olduğumuz çalışma-
lar başarılı bulunmuş ve kuruluşumuz 
İYİ TARIM UYGULAMALARI SERTİFİKA-
SI ile ödüllendirmiştir.
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NEDEN YOL GÜVENLİĞİ? 

Trafik kazalarında meydana gelen 
ölümler iş kazalarının iki katıdır.

Dünyada yılda 1.200.000 insan trafik 
kazalarından dolayı ölmektedir.
Türkiye’de bu rakam yılda 9.600’ dür.

Trafik ortamında sürücü, yaya  ya da  
yolcu olarak bulunabiliriz. Her du-
rumda nasıl davrandığımız, nasıl ha-
reket ettiğimiz trafiği paylaşmakta ol-
duğumuz kişiler için önem taşır.
Şimdi trafikte karşılaşabileceğimiz 
tehlikeler ve uymamız gereken basit 
kuralları hatırlayalım:

YAYALARIN 

GÜVENLİĞİ

Trafik ortamında yaya olarak bulun-
duğumuz yerin gerçekten yayalar için 
ayrılmış bir yer olması gerekir. Buna 
rağmen zaman zaman özellikle kar-
şıdan karşıya geçişlerde araçların kul-
landığı yola çıkmak zorunda kalabili-
riz. Bu durumda uymak zorunda ol-
duğumuz kuralları bilmek ve uygula-
mak gereklidir.
• Varsa kaldırımlar ya da yürüyüş yol-
ları kullanılmalıdır. 

• Kaldırımlarda sırtınızı akan trafiğe 
dönük olarak yürümekten sakının.
• Bulunduğunuz yerde kaldırım yada 

yürüyüş yolları yoksa gelen trafiği gö-
rebilecek şekilde yolun solundan yü-
rüyün.

• Karşıdan karşıya geçmek için gelen 
taşıtları göremeyeceğiniz kesişme 
noktalarını kullanmayınız.

• Akan trafiğe bakın ve dinleyin, araç-
lar her yönden gelebilir.

• Trafikte güvenli bir boşluk olma-
dan ve yeterli zamanınız olduğundan 
emin olmadan karşıya geçmeyin.

• Güvenli olduğunu hissettiğiniz düz 
bir hat boyunca ve panik olmadan 
yolu geçin.

SÜRÜŞ 
VE YOL 
GÜVENLİĞİ
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• Geceleri, karanlıkta, sisli havalarda 
görünürlüğünüzü artıracak açık renk 
veya refl ektif özellikli giysileri tercih 
ediniz.

EMNİYET KEMERİ SİZİ 

HAYATA BAĞLAR

Çarpma sonucu savrulan bir eşya da 
olsa, insan bedeni de olsa, eninde so-
nunda bir engelle durdurulur. Eğer 
emniyet kemeri takılı değilse araç 
içindeki eşyalar ile beraber kişilerin 
bedenleri direksiyon, ön panel ya da 
ön cam tarafından durdurulana ka-
dar, aynı hızda harekete devam eder-
ler. Bu hareketi durduracak en etki-
li önlem doğru şekilde takılmış stan-
dart bir emniyet kemeridir.

Doğru takılmış bir emniyet kemeri in-
san bedenini: 

1. Kaza anında meydana gelen çarp-
ma etkisini vücut yapısındaki en güç-
lü noktalara yönelterek,

2. Çarpma etkisinin vücutta tek nok-
tada toplanmayıp dağılmasını sağla-
yarak,

3. Çarpma/çarpışma anında koltuk-
tan fırlamayı engelleyerek,

4. Hassas ve en önemli organların yer 
aldığı kafa ve omuriliğin herhangi bir 
yere çarpmasını önleyerek korumak-
tadır. 

GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN 

İPUÇLARI

• Trafikteyken her zaman beklenme-
yeni  beklemek (Defansif olmak),

• Yoldan gözünüzü ayırmamak ve ay-
naları düzenli şekilde kontrol etmek,

• Hız limitlerini ve aracın kapasitesini 
aşmadan kullanmak,

• Diğer sürücülerin hareketlerini ve 
çevreyi her zaman kontrol etmek ve 
olabilecekleri sezinlemek,

• Yolu yorumlamak ve ani tehlikelere 
hazırlıklı olmak, 

• Uyarı ve yol işaretlerine uymak,

• Direksiyonu iki elle tutmak,

• Öndeki araçla arasında güvenli bir 
mesafe bırakmak,

• Dönüşlerde sinyal vermek,

• Sadece iyi görüş varsa sollamak,

• Sollama dışında sağ taraftan gitmek,
• Yorgunken veya uykuluyken araç 
kullanmamak,

• Kafalıkları ve koltuğunuzu sürüşe 
başlamadan önce ayarlayarak uygun 
konumlarına getirmek,

• Çocuğunuzu her zaman aracın arka 

koltuğuna ve yaşına uygun çocuk kol-
tuğuna oturtmak,

• Araçta sabit olmayan ani fren anında 
fırlayabilecek malzeme olmadığından 
emin olmak,

• Yolcu kısmında yanıcı, patlayıcı, ke-
sici, sivri uçlu malzeme bulundurma-
mak,

• Doğru, düzgün ve sabırlı kullanmak.

LASTİKLERİNİZ

Birçoğumuz araçlarımızı her gün kul-
lanıyoruz ama aracın hayati önem ta-
şıyan parçalarından biri olan lastiklere 
genellikle gereken özeni göstermiyo-
ruz. Ve bazılarımız maalesef bu kötü 
alışkanlığımızın etkilerini farkettiği-
mizde çok geç kalmış oluyoruz. Las-
tiklerle ilgili bilinmesi gerekenler;
• Lastiklerinizin diş derinliği 2 mm’den 
daha az ise lastik değişim zamanınız 
gelmiş demektir.

• Lastiklerin 4 yıl kullanım ömrü vardır. 
Lastiklerinizin üretim tarihini kontrol 
ediniz. Lastiklerin yanağındaki dört 
rakamlı tarih mührünün ilk iki hane-
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si üretildiği haftayı, son iki hanesi ise 
üretim yılını simgeler.

• Lastik hava basınçlarını asla olması 
gerekenin altında veya üstünde tut-
mayın. Kışın hava basıncını düşürme-
nin tamamen yanlış bir uygulama ol-
duğunu ve lastiğin aşırı ısınarak ha-
sarlanmasına ve yol tutuşunuzun 
düşmesine neden olacağını unutma-
yın.
• Lastiğinizin yük ve hız limitleri üze-
rinde yazılıdır. Bu sınırları asla zorla-
mayın.

• Lastiklerin sıcaklık mukavemetinin, 
aracı kullanacağınız iklime uygun ol-
masına dikkat edin. Sıcak iklimler için 
“A” sınıfı lastik kullanılmalıdır.

YAN AYNALARIN AYARI

Kazaya yol açan sürücülerin %60’ı di-
ğer aracı görmediklerini söylüyorlar. 
Yan aynalarınızı aracınıza göre 90O’ye 
ayarlayarak kör noktaları azaltabilirsi-
niz. Unutmayın; İyi görüş sıfır kaza de-
mektir.

Yan aynaları 90O yapmak için 5 iyi ne-
den;

• Omuzunuzun üzerinden bakmak 
zorunda kalmazsınız.

• Aynalara çok kısa süre bakmanız ye-
terli olacaktır.

• Aynalara bakmak için eğilerek veya 

uzanarak dikkatinizi dağıtmazsınız.

• Kör noktalar en aza iner, görüş açı-
nız genişler.

• Gece sürüşünde diğer araçların far-
ları gözlerinizi almaz.

SEYAHATİNİZİ PLANLAYIN

Seyahatinizi planlarken aşağıdaki hu-
susları göz önüne alın;

• Tüm gün çalıştıktan sonra yola çık-
mamaya dikkat edin.

• İşe başlamadan önce uzun yolculuk-
lardan sakınınız.

• Yola çıkmadan önce hafif bir şeyler 
atıştırın.

• Yolda mola vereceğiniz noktaları ön-
ceden belirleyin. Molalarda kahve, 
çay  gibi içecekler için. 

• Seyahat öncesi ve sırasında alkol iç-
meyin.

• Uzun yola yardımcı sürücü ile çıka-
rak aracı dönüşümlü kullanın. 
 
YORGUNLUK

Sürüş sırasında aşağıdaki belirtiler 
başlamışsa artık yorulmuşsunuzdur  
ve mutlaka durup dinlenmeniz ge-

rekmektedir; 

• Sabırsızlık
• Göz kapaklarında ağırlık
• Akıl karışıklığı
• Esneme
• Daralma / sıkıntı basma 
• Aracın yolda gezinmesi
• Hızın değişkenleşmesi
• Sollayan araçlardan ürkme 

DİREKSİYON BAŞINDA 

UYUMAMAK İÇİN;

Özellikle uzun yolculuklarınızda uya-
nık kalmanız için bazı öneriler:

• Yola çıkmadan önce uykunuzu alınız.

• Her iki saatte bir mola veriniz. Mola-
larda yürüyünüz ve taze hava alınız. 

• Uyuşukluk hali hissettiğinizde der-
hal durunuz, uyumadan ya da dinlen-
meden  yola devam etmeyiniz.

• Camınızı açarak aracın içindeki hava-
yı tazeleyiniz. Mümkünse camınız sü-
rekli aralık kalsın.

• Sizi uyanık tutacak şekilde müzik 
veya radyo dinleyin.

KAMÇI TRAVMASI

Çarpışmalı kazalarda kafanın ileri-geri 
sarsılması sonucu boynun doğal ana-
tomik yapısının bozularak zedelen-
mesi olayı kamçı travması olarak ad-
landırılır. 

Olaylar incelendiğinde ortak yön-
ler; koltuk, başlık ve emniyet kemeri 
yükseklik ayarlarının uygun olmama-
sı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kam-
çı travmasının etkileri çarpışmadan 
10 yıl sonra bile kendini gösterebilir. 
Bu etkileri en aza indirmek için bir kaç 
basit öneri;

• Başlığın üst hizası kafanızın üstü ile 
aynı hizada olmalı ve kafanıza olabil-
diğince yakın pozisyonda olmalıdır.
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• Sırtınızı yasladığınızda koltuğun ar-
kasına tam oturmalıdır.

• Kollarınızı direksiyonun üstüne uzat-
tığınızda bilekleriniz direksiyona değ-
melidir.

• Bacaklarınızın altı koltuğun minderi-
ne tam temas etmelidir.

• Ayaklarınızın tabanı ile pedallara 
tam bastığınızda dizleriniz bükülü şe-
kilde olabilmelidir.

• Emniyet kemerinizin yükseklik ayarı 
boyunuza uygun olmalıdır.

• Trafik kuyruğunda en arkada iseniz, 
önünüzdeki aracın arka tekerlerini 
oturduğunuz yerden görebileceğiniz 
kadar mesafe bırakınız ve arkadan ge-
lenleri aynadan sürekli kontrol ediniz.

YAĞMURLU HAVALARDA 

SÜRÜŞ

Yağmurlu havalarda en tehlikeli dö-
nem yağmurun ilk yağmaya başladığı 
zamandır. Çünkü yol yüzeyindeki toz, 
yağ ve kauçuk tozları yağmur suyu ile 
karışarak kaygan yüzey oluşturur ve 
araçların yol tutuşunu zorlaştırır. Ya-
ğışlı havada sürüş sırasında;

• Yoldaki su birikintilerinden uzak du-
runuz. Yağmur suyu yoldaki delik ve 
çukur gibi tuzakları gizler.

• Aracınızın fren mesafesi artacağı 
için, önünüzdeki araçla takip mesafe-
nizi arttırın.

• Şerit çizgileri gibi boyalı yüzeylerden 
gitmeyin.
• Yoldaki su yastığı oluşturabilecek 
yüzeysel birikinti ve akıntılardan uzak 
durun. Su yastığına girerseniz lastik-
lerinizin yolla teması kesilecektir. Bu 
durumda;

o Ayağınızı gazdan çekiniz,
o Asla fren yapmayınız,
o Direksiyonu ani kırmayınız,
o Yol tutuşu tekrar sağlanana kadar 

bekleyiniz.

SİS VE SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ

Sis, genellikle yerle hava arasında ısı 
ve nem alışverişinin olduğu sabah ve 
akşam saatlerinde görülür. Sis, yol yü-
zeyini ıslatarak kayganlaştırdığı gibi, 
görüş mesafesini de büyük oranda 
düşürür. Aynı zamanda sisli havalarda 
görme yanılsamaları ile hatalı hız ve 
mesafe tahmini gerçekleşebilir.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeni 
ile zincirleme kaza riski de artar, çün-
kü önümüzde durmakta olan bir aracı 
farkettiğimizde frene basmak için çok 
geç kalmış oluruz. Sise yönelik ipuçla-
rı;

• Sis lambalarınız varsa açınız. Unut-
mayın; sis lambalarının sis olmayan 
zamanlarda gereksiz kullanımı diğer 
sürücüleri rahatsız eder ve kanunen 
de yasaktır.

• Kısa farlarınız açık olsun. Uzun farlar, 
ışığın sisten gözünüze yansıması ne-
deni ile görüşünüzü daha da düşürür.

• Dörtlü fl aşörlerinizi sürüş sırasında 
kullanmayın. Sadece acil duruş yaptı-
ğınızda yakın.

• Gereksiz şerit değiştirmeyin, sollama 
yapmayın.

• Ani duruş ve dönüşlerden kaçının.
• Camlarınızı temiz tutun, yoğuşma 
varsa sileceklerinizi çalıştırın.

İSKEN YOL GÜVENLİĞİ 

KURALLARI

• Araçta bulunan herkes seyahat bo-
yunca emniyet kemeri takmak zorun-
dadır.

• Sürücüler, araçtakilerin emniyet ke-
meri taktığından emin olmalıdır.

• Araç içinde sigara içilmez.

• Sürücünün araç seyir halindeyken, 
cep telefonu, telsiz vb. kullanması 
(acil durumlar dışında) yasaktır.

• Eğer aniden kötü hissederseniz, araç 
kullanmayın.

• Sürüş sırasında aniden yola çıkabi-
lecek çocuklara ve hayvanlara dikkat 
edin.

• Diğer araçlarla aranızda güvenli me-
safe bırakın, özellikle ağır araçlarla.

• Değişen yol koşullarına uygun ola-
rak sürüşünüzü uyarlayın. 

• Sollama yaparken güvenli bir uzaklık 
bıraktığınızdan emin olun.

• Alkol etkisi altında araç kullanmak 
kesinlikle yasaktır. 

• Tüm yasal trafik kurallarına ve ta-
belalarda belirtilen hız sınırı ve diğer 
uyarı işaretlerine uyulması şarttır.

• Şirket adına kullanılan tüm araçlar, 
İSKEN’in belirlediği şartlara uygun ol-
malı ve periyodik bakım ve kontrolle-
ri yapılmış olmalıdır.

• Yorgun olduğunuzu hissettiğinizde 
aracı durdurunuz ve dinleniniz.

• Araca kapasitesinin üzerinde yolcu 
veya yük alınması yasaktır. 

• Kontrolsüz kavşaklarda mutlaka tam 
olarak durulacak, yol kontrol edildik-
ten sonra yola çıkılacaktır. 

• Araçlar acil durumlarda geri manev-
ra yapmayı gerektirmeyecek şekil-
de ön tarafl arı çıkışa bakacak şekilde 
park edilecektir.

• Araçların yangın dolap ve hidrantla-
rının önüne park edilmesi yasaktır.

• Hareket halindeki araçlara binmek 
ve inmek yasaktır.
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GELİŞİM 
AKTİVİTELERİMİZ

Çalışanlarımızın sürekli gelişimleri-
ni teşvik etmek, performanslarını ar-
tırmak ve her gün bir önceki günden 
daha iyi olmak amacıyla düzenli ola-
rak devam ettirdiğimiz kişisel gelişim 
aktivitelerimiz mümkün olduğunca 
tüm çalışanlarımızın katılmasına ola-
nak tanıyacak şekilde ve birbirinden 
değişik yeni başlıklarıyla ardı ardına 
düzenlenmektedir. 

2010 yılı sonlarında iki grup olarak 
gerçekleştirdiğimiz, ezbere yaşamak 

yerine bilinçli seçimlere dayalı, ilke 
merkezli bir hayat için farkındalık ge-
liştirmeyi amaçlayan ‘Proaktif Davra-
nış Geliştirme’  konulu eğitim 2011 yılı 
içerisinde de farklı iş gruplarından bir-
çok çalışanımız için planlanmıştır. Ka-
tılımcıların iş ortamları ve çalışma ko-
şulları dikkate alınarak hazırlanmış ör-
nek olaylarda rol oynamaları ve uygu-
lamaların yer aldığı bu eğitim ‘kendi-
nin farkında olma, hayal gücü, irade, 
cesaret ve akıl, yaratıcılık, kendini ye-
nileme’ gibi kişisel yetenekleri geliş-
tirmeyi amaçlamaktadır.

Geçtiğimiz Şubat ayında tekrarladığı-
mız ‘Birlikte Elele’ takım çalışması eği-
timinde arkadaşlarımız otomobilin 
ardından, bu kez yine gazete kağıtla-
rı kullanarak bir savaş uçağı yaptılar.  
İletişim, takım çalışması ve motivas-
yon gibi konuların ağırlıklı olarak ha-
tırlatıldığı eğitimde tüm ekibimiz, za-
manı ve kaynakları etkin kullanarak 
ürünlerini zamanında ortaya çıkara-
bilmek için yine işbirliği içerisinde ça-
lışarak keyifl i vakit geçirdiler.
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Dergimizin bu sayısında, işlerimizi tanıya-
lım köşesinde Bant Tamir işini sizlere bi-
raz daha yakından tanıtmaya çalışacağız. 
Şu anda FGD ve Kül-Kömür Sistemleri 
Bölümü’ne bağlı olarak çalışmaların sürdü-
rüldüğü bu görevden sorumlu 2 arkadaşımız 
bulunmakta. Murat Avşar 7, Kerim Çaput-
lu ise 6 yıldır bu görevle şirketimizde çalış-
maktalar. Kendileri ile Bant Tamir işini ko-
nuştuk, yaptıkları işi tanımaya ve sizlere ta-
nıtmaya çalıştık.

İşinizden kısaca bahseder misiniz? 
Bant tamiri nasıl bir iştir?

Görevimiz santral sahasında kullanılan 
taşıyıcı bantların (Kömür, Kül ve Değir-
men Besleme Bantları) ve bağlı ekip-
manlarının bakım, onarım ve periyodik 
kontrollerini yapmaktır.

Taşıyıcı sisteme ait olan kauçuk bant-
ların aşınma, ek yerlerinde açılma, za-
manla deforme olma, bant kayması vb 
gibi arızalarını bakım, onarım ve peri-
yodik kontroller kapsamında yapıyo-
ruz. İş planlarımızı gemi geliş tarihleri-
ne ve kazan kömür ihtiyacına göre ha-
zırlıyoruz.

Sahada kullanılan bantlar sürekli çalış-
tıkları için bakım ve onarımlarımızı sis-
teme zarar vermeyecek sürelerde ta-

mamlamaya özen gösteriyoruz. Amacı-
mız bantların verimli ve sürekli bir şekil-
de çalışmalarını sağlamaktır.

Bant tamir işinin püf noktalarını an-
latabilir misiniz?

Çalışma esnasında bantların özellikle 
ek yerlerinin, direkt gelen güneş ışığın-
dan, yağmurdan, çiğden ve rüzgardan 
korunması gereklidir. Bu amaçla tüm 
bantlarda bu şartları sağlayıcı Bant Ta-
mir İstasyonları yapıldı. Hemen hemen 
tüm bantla ilgili bakım ve onarımlarımı-
zı bu tamir istasyonlarının altında yapı-
yoruz.

Sıcak vulkanizasyon yapacağımız za-
man gerekli el aletlerini, yardımcı ekip-
manları ve vulkanizasyon presini çalış-
ma alanında önceden hazırlıyoruz. Yeni 
bant ekleme işlemi için ya da hasarlı ek-
leri yenileyeceğimiz zaman sıcak vulka-
nizasyon yapıyoruz. Bunu yaparken de 
bantların kuru ve temiz olmasına dikkat 
ediyoruz. 

Sıcak vulkanizasyon uygulamasın-
da kimyasalların talimatında belirtilen 
oranda karıştırılması, kuruma süresi, 
vulkanizasyon sıcaklığı ve süresi doğru 
yapıştırma için dikkat edilmesi gereken 
noktalardır.  Sıcak vulkanizasyon, iş pla-
nı, hazırlığı, uygulaması, özel ekipman 
kullanımı ve uygulama boyunca sürek-
li kontrolleriyle tamamen bantlara özel 
işlemdir. Diğer işlerden farklı olarak, sı-
cak vulkanizasyon işlemi bant yüzeyin-
deki sıcaklık ortam sıcaklığı ile aynı ol-
duğunda tamamlanmış olur.

Bakım ve onarım işlerimizi daha sonra 
“bant yapıştırma işleri kalite kontrol for-
muna” işliyoruz. 

Mesleğinizin zor ve/veya sevmediği-
niz yanları var mı?

Biz hem işimizi hem de çalışma şartla-
rımızı seviyoruz. İşimizi yapmamız için 
gerekli her türlü ekibe, ekipmana, çalış-
ma ortamına ve desteğe sahibiz. Böyle 
olunca biz de elimizden gelenin fazlası-
nı yapmaya çalışıyoruz.
 
Her iş kadar zorlukları var ama severek 
uzun zamandır çalıştığımız için artık zor 
gelmiyor. Tecrübe kazandıkça bazı zor-
lukları kolaya çevirebildik.

Bizim işimizde takım çalışması çok 
önemli. Ancak iyi bir ekiple çalışarak iş-
ler istenilen sürelerde tamamlanabilir. 
Zaman içinde iyi bir takımımız oldu ve 
bu da takım halinde daha güvenli çalış-
mamızı sağlıyor.

Son olarak işinizin sevdiğiniz 
yanları…?

İşlerimizin büyük bir kısmını açık ha-
vada yapıyoruz. Hava şartları sıcak, so-
ğuk, yağmur, rüzgar bizi etkiliyor. Ama 
bakım-onarım bittikten sonra bantların 
düzenli çalıştığını görmek işin en sevdi-
ğimiz tarafı. İşimizin bizi en mutlu eden 
yanı bakım, onarım ve periyodik bakım-
lar yaparak sisteme katkımızın olduğu-
nu bilmek ve görmek. 

Arkadaşlarımıza verdikleri bilgiler için te-
şekkür ediyor, bundan sonraki çalışmaların-
da da başarılar diliyoruz.

MEKANİK TEKNİSYEN

B A N T   T A M İ R
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Eğlendirirken bir yandan da öğreten, iyi ve doğru mesajları eğlenceli bir şekil-
de sunabilen, günümüzün önemli görsel eğitim araçlarından birisi olan tiyat-
ronun önemini çocuklarımızla paylaşmak için  8 Şubat’ta 5-12 yaş aralığındaki 
103 çocuğumuzla birlikte Kaktüs Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Yeşil 
Dünya’ isimli çocuk oyununu izledik. Oyun ilginç karakterleri, interaktif ve  eğ-
lenceli anlatımı ve çevreci temasıyla çocuklarımızın da oldukça ilgisini çekti . 
Oyunda ormanlarını dışarıdan gelen tehlikelere karşı korumaya çalışan orman 
karakterleri, bir yandan çocuklarımızı güldürürken öte yandan da onlara  çevre 
ile ilgili önemli mesajlar ilettiler.

Oyunu izleyen çocuklarımız oyun sonrasında oyuncularla birlikte hatıra fotoğ-
rafı çektirip, düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

TİYATRO’YA GİTTİK

Güzel ve eğitici bir 
oyundu, tekrarlanmasını 
isisteteririz.z   (Ilgınn Sarı,,9))

KoKKoKoKonunuusususu v vvvv e iççeerddiğiği 
mmmmem sajlarr ç ççççokok iiyiy yydi. 
((Semmmmmanuru  TTTTaşaşyyüy rek, 110)0)))

OyOOyyununnnndadakiki bbbbbaaşaşa ararıllılıı ıı ıı ı kkkaaaak rrarr kterererlleler r r 
saaaaayyeyeyeyesisisinndndnn e e e oyoyoooo ununuundadadaaaaa  v vveeeeerereererililmememekk 
isissstttttett neneeennnn ttetetemamamamamaayyıyıyıı aa nnlnllnllayayayyaaaaababbbaabbababa ilildidikk 
((R(RRRRReece eppepee ÖÖÖ ÖÖ zszszszsz ooyoy,1,1112)22)2))

OyOyyOyOyOyOyOyOyyyyyunununnu ununnnnn kkkkk k araaarararaarraaa akaktet rrlrllr erererere ii i veveevveveee 
kokokokonnnnunuunn sususuu  ç çççokokokookokokokkookoko  g g üzü eleleldddididi.. . 
Sıkılllmlmmmllllmmmadadddaananaaaanaaaaa  keyeyififfllleee iiiizlededededikikikikik. 
(D(D(D((D(D(D( amaaamammmmmmlalalala B BBB Baaaaaağaağaaağaaaa rırırık,k,k, 1 1 11)1)1)
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Geleneksel “İLETİŞİM TOPLANTILARI“ 
mızın beşincisi, 25 Ekim 2010 tarihin-
de, Genel Müdürlerimiz ve tüm çalı-
şanlarımızın katılımıyla gerçekleşmiş-
tir.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İK ve Ör-
gütsel Gelişim Direktörümüz tarafın-
dan 2010 yılı değerlendirilmiş, şirke-
timiz ve İnsan Kaynakları bünyesinde 
yapılan yeni uygulamalar tanıtılmış, 
gerçekleştirilen projeler anlatılmıştır. 

Genel Müdürlerimiz ve bazı bölüm 
müdürlerimiz tarafından da 2010 yılı 
değerlendirilmiş, hedefl enen ve ger-
çekleşen üretim değerlerimiz hakkın-

İLETİŞİM 

TOPLANTISI 

2010

da bilgiler verilmiş, 2011 yılı beklenti-
leri ve hedefl eri paylaşılmıştır. Genel 
Müdürlerimiz ayrıca, çalışanlarımızla 
İsken’in değerlerini bir kez daha pay-
laşmış ve beklentilerini dile getirmiş-
lerdir.

Her iletişim toplantısında olduğu gibi; 
sunum ve paylaşımların ardından 
sözü çalışanlarımız almışlar ve  duy-
gu, düşünce, öneri ve isteklerini Ge-
nel Müdürlerimize aktarma fırsatını 
bulmuşlardır.

Şirket Üst Yönetiminin çok önem ver-
diği bir etkinlik olan İletişim Toplan-
tıları önümüzdeki yıllarda da sizlerin 
değerli katkıları ile düzenlenmeye de-
vam edilecektir.
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2008 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz “Öneri Koktey-
li “ mizin üçüncüsünü 24.12.2010 tarihinde Genel Müdü-
rümüz Sn.Norbert Melcher, Bölüm Müdürlerimiz ve ödül 
alan çalışanlarımızla birlikte, tüm çalışanlarımızın katılımı 
ile gerçekleştirdik. 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öneri kokteylimizde ödül al-
maya hak kazanan çalışanlarımızın tespitinde, son bir yıl 
içinde verdiği önerilerden 5 tanesi veya üzeri ödüllendiri-
len çalışanlarımız göz önüne alınmıştır. Bu kriter ile yapı-
lan değerlendirmeler sonucunda 15 çalışanımız ödül al-
maya hak kazanmıştır. 2010 Yılında ödül alan çalışan sayı-
mız önceki yılların üzerindedir. Bu da çalışanlarımızın sis-
teme olan katkılarının her geçen yıl arttığının güzel bir 
göstergesidir.  Ayrıca, çalışanlarımızın verdikleri önerile-
rin değerlendirilmesinde değerli zamanlarını ve emekleri-
ni esirgemeyen Bölüm Müdürlerimize, samimi teşekkürle-
rimizin bir ifadesi olarak da küçük birer hediye verilmiştir.
Kokteylimizin gerçekleştirildiği tarihte, öneri sistemi ku-
rulduğundan bu yana verilen öneri sayısı 1326’ya ulaşmış-
tı. Verilen bu önerileri değerlendirmek üzere Öneri Komi-
temiz 21 kez toplanmış, öneri sistemi kurulduğundan bu 
yana öneri veren çalışan sayımız 205, ödüllendirilen çalı-
şan sayımız ise 179 olmuştur.

Öneri Sistemi Şirketimize çok önemli katkılar sağlaması-
nın yanı sıra, çalışanlarımız arasında iletişimi olumlu yön-
de artırmakta, ekip çalışmasını teşvik etmekte ve motivas-
yonu artırmaktadır.

Sisteme olan katkıların devamını temenni ederek, şu ana 
kadar yapılan katkılar ve elde edilen başarılar için tüm ça-
lışanlarımıza teşekkür ederiz.

III. GELENEKSEL 

ÖNERİ KOKTEYLİ

BAHAR 
ŞENLİĞİ

2005 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak 
düzenlenen İSKEN Bahar Şenliği bu yıl 03 Ekim 
2010 tarihinde çalışanlarımız ve ailelerinin geniş 
katılımıyla gerçekleştirildi. Sosyal Tesislerimizde 
düzenlenen etkinliğe katılan İSKEN Ailesi’nin de-
ğerli üyeleri günboyu düzenlenen çeşitli etkin-
liklerde  keyifl i anları paylaşma fırsatı yakalarken,  
günün sonundaki konser ile  sonbahara coşkulu 
bir merhaba dediler.
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Geleneksel İsken Aile Yemeğimizi 27 Kasım 2010 tarihin-
de Hilton Oteli Balo Salonu’nda gerçekleştirdik. Her za-
man olduğu gibi çalışanlarımızın büyük çoğunluğu gece-
mize çok değerleri eşleri veya yakınları ile katıldılar.

Gecemiz İK ve Örgütsel Gelişim Direktörümüz Sn. Yeşim 
ÖZSINMAZ’ın konuşması ile başladı. Bu yılki İsken Yeme-
ğimizin manevi anlamı yüksekti. Bu yıl Şirketimizin teme-
linin atılışının 10. Yılını kutladık. İK Direktörümüz yaptığı 
duygusal ve anlamlı konuşmasında İsken’in geride kalan 
10 yılını değerlendirdi, bilgiler verdi. Konuşma esnasında 
sunulan slayt gösterisi tüm İsken’lileri İsken’in kuruluşun-
dan bugüne tarihinde yer eden en çarpıcı kilometre taş-
larına götürdü.   Ardından Sn. Genel Müdürlerimiz gece-
nin anlam ve önemine uygun konuşmalar yaptılar. Yapı-
lan konuşmaların ardından gece boyunca eğlence devam 
etti ve piyango çekilişi yapıldı. Çalışanlarımız tarafından 
her zaman büyük heyecan ve neşe ile karşılanan piyango 
çekilişinde 25 çalışanımız çeşitli hediyeler kazanarak, ge-
cenin şanslıları oldular.

Bu yılki yemeğimizin  bir diğer özelliği de;  temel atılışın-
dan bu yana geçen  10 yıllık zamana tanıklık etme şan-
sı bulan, İsken’de 10 çalışma yılını tamamlamış 8 çalışanı-
mızın ödüllendirilmesi oldu.  10. yılını kutlayan  çalışanla-
rımıza, 10. yıl anısına, plaket ve ödülleri Genel Müdürleri-
miz tarafından takdim edildi. Her yıl İsken Gecesinde ger-
çekleştireceğimiz kıdem ödül törenimiz, şirketimiz büyü-
dükçe daha fazla çalışanımızın bu manevi gururu taşıma-
sına fırsat verecektir.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren eğlencenin ar-
dından, çalışanlarımız ve çok değerli aileleri duygusal ve 
eğlenceli bir gece geçirmenin mutluluğu ile, memnuni-
yetlerini dile getirerek gecemizden ayrıldılar.

Geleneksel İsken Aile Yemeğimiz önümüzdeki yıllarda da 
sizlerin ve ailelerinizin çok değerli katkılarıyla gerçekleşti-
rilmeye devam edecektir. 

G E L E N E K S E L G E L E N E K S E L 

İ S K E N  A İ L E S İ 

YE M E Ğ İYE M E Ğ İ
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Bir önceki Sesimiz sayısında sağlık köşemiz-
de koşmanın hayatımızda yaratacağı muci-
zelerden bahsetmiş ve bu konuda paylaşım-
larımıza devam edeceğimizi söylemiştik. Ül-
kemizin sağlık gündemini bir anda değiş-
tiren ve ardından hızla yok edilen bir top-
lumsal sağlık sorunundan, Nişasta Bazlı 
Şeker(NBŞ)’den bahsetmenin, bu konuda 
sağlık mensuplarının endişelerini sizlere ilet-
menin, zihninizdeki sorulara rasyonel yanıt-
lar oluşturmanın daha kritik olduğunu dü-
şündüm. Koşmanın mucizelerine önümüz-
deki sayılarda devam edeceğiz.

NBŞ Yüksek Fruktozlu 
Mısır Şurupları

Son yıllarda mısırdan elde edilen fruk-
toz şurubu kullanımı gittikçe artıyor. 
Fruktoz şurubu gazlı ve gazsız içecek-
lerde, çeşitli hububat ürünlerinde, süt 
ürünlerinde, işlenmiş gıdalarda, don-
durmada ve dondurulmuş tatlılarda, 
baklava ve benzeri tatlılarda kullanı-
lıyor. Fruktoz şurubunun  tercih edil-
mesinin sebepleri genellikle koruyu-
cu özelliğinin (gıdaların bozulması-
nı önlüyor,  mikroplara karşı dayanık-

lı olmasını sağlıyor), tatlandırıcılığının 
fazla olması ve iştah artırdığı için bes-
lenme bağımlılığı yapmasıdır.

Sorun bir şeker türü olan frukto-
zun kendisinden çok, “yüksek fruk-
tozlu mısır şurubu” - High-Fructose 
Corn Syrup (HFCS) - sayesinde besin-
lerin ve içeceklerin ucuza mal edile-
rek  fruktoz tüketiminin artmasından 
kaynaklanıyor. Fruktoz doğada başta 
meyveler olmak üzere bir çok besin-

de bulunuyor; örne-
ğin bal neredeyse ta-
mamen fruktozdan 
oluşuyor ama bu be-
sinlerin tüketimi do-
ğal olarak sınırlan-
mış durumda. Vücut 
doğal besinlerle ve 
dengeli olarak bes-
lendiğinde, sindirim 
sisteminde emilen 
karbonhidratların % 
80’i glikozdur. Emi-
limden sonra frukto-
zun çoğu ve galakto-

zun hemen hemen tümü karaciğer-
de glikoza çevrilir. Dolayısıyla normal-
de kanda fruktoz ve galaktoz yok ka-
bul edilir ve kan şekeri denilince akla 
sadece kan glikozu gelir. Kan şekeri-
nin düzenlenmesinde en önemli hor-
mon olan insülin pankreastan sadece 
glikozun kanda yükselmesiyle salgıla-
nır, kan şekerini azaltır ve fazla şeke-
rin yağ olarak depolanmasını hızlan-
dırır. Diğer şekerler tuz olmazsa bağır-
saklardan kana emilemezlerken, fruk-
tozun bağırsaklardan kana emilme-
si kolaylaştırılmış difüzyonla ve pasif 
olarak gerçekleşir, enerji gerekmez. 

Fruktoz meyve şekeri olduğundan 
meyve yediğimizde de fruktoz almış 
oluruz ancak, doğal meyvelerle alın-
dığında meyvedeki lifl er bağırsakta 
fruktoz emilimini azaltır ve kana fazla 
miktarda geçmesini engeller. Ancak 
fruktozun meyve suyu olarak alınma-
sı durumunda, meyve suyunda çok 
az lif olduğundan kana aşırı miktarda 
fruktoz  geçer.

Glikoz, fruktoz ve 
tokluk

Hani, tükettiğinizde “ne kadar ha-
fif, bir kilo yesen kesmiyor” dediğiniz 
tatlılar var ya...bakalım bu nasıl olu-
yor. Tokluk hissi yemek yeme sonra-
sında iki aşamada gerçekleşir. Birinci 
aşama ağzın, midenin ve barsakların 
dolu olmasına bağlı olarak kısa süre-
de ortaya çıkan mekanik tokluktur. Bu 
durum, ağızdaki ve yutaktaki dokun-
ma ve tat alıcılarının uyarılması, mi-
denin ve barsakların dolması ile sinir-
sel olarak ortaya çıkar. Aslında sağlık-
lı beslenme ve şişmanlığın önlenmesi 
açısından işte bu tokluk hissi çok de-
ğerlidir. Sağlıklı yaşamak isteyen her-
kes bu tokluk hissini değerlendirme-
li, bu kısa süreli ve geçici tokluk his-
sine önem vermeli ve yeme davranı-
şını durdurmalıdır. İkinci aşama ise 
uzun sürede ortaya çıkan metabolik 
tokluktur. Yemekten sonra kanda gli-
koz yükselmesi sonucunda, beyinde-
ki yeme, içme, sevinme, sinirlenme ve 
benzeri davranışlarla ilgili beyindeki 
tokluk merkezinin nöronları uyarıldı-
ğında kişide tokluk hissi uyanır ve aç-
lık hissinin yok edilmesi sağlanır. An-
cak fruktoz tokluk hissi oluşturmaz. 

Nişasta Bazlı Şeker 
ve Sağlığımıza Etkileri
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Dolayısıyla kanda fruktoz aşırı yükse-
lirse kişi tok olmasına rağmen tokluk 
hissi ortaya çıkmadığı gibi açlık hissi 
de bastırılamaz ve yeme davranışı en-
gellenemez. 

Pankreastan salgılanan insülin hor-
monu şekerlerin kandan 
yağ dokusuna geçirilmesi, 
yağlara dönüştürülmesi ve 
yağ  (triliserit)  olarak depo-
lanmasında rol oynar. İnsü-
lin yağ dokusunu artırarak 
aslında şekerin kanda bi-
rikmesinin vereceği zarar-
ları azaltır. İnsülin ayrıca yağ 
dokusundan leptin hormo-
nunun salgılanmasında da 
rol alır. Leptin oluşturdu-
ğu tokluk hissiyle kişinin az 
yemesine sebep olur, yani 
obezite ile mücadele eden bir hor-
mondur. Yani insülin aslında şişman-
lamaya değil, zayıfl amaya sebep olur. 
Zaten insülin toklukta salgılanan bir 
tokluk hormonudur ve beyindeki tok-
luk merkezlerine doğrudan etki ede-
rek tokluk hissi oluşturur. Fruktoz, in-
sülin salgısına sebep olmadığından 
leptin de salgılanmaz ve yeme dav-
ranışının engellenmesi de mümkün 
olmaz. Grelin de midedeki hücreler-
den açken kana salgılanan, açlık hissi-
ne ve kişinin daha fazla yemesine se-
bep olan bir hormondur. Kanda fruk-
tozun artması, insülin salgısı daha az 
veya yetersiz olur, grelin etkisi engel-
lenmediğinden kişi yemeyi sürdürür.

Fruktoz şurupları ve 
hastalıklar

1988-1994 yılları arasında 2 yaşın-
dan büyük 21.483 Amerikalı üzerin-
de yapılan bir çalışmada, 1977-1978 
yıllarında günde 37 gr (toplam ka-
lorinin % 8’i) olan fruktoz tüketimi-
nin zaman içinde günde 54,7 grama 
(% 10,2) yükseldiği bulundu. En faz-
la tüketim ergenlerdeydi. Son 35 yıl-
da fruktoz şurubu kullanımındaki ar-
tış ile obezite arasında paralellik oldu-
ğu bulundu. Ayrıca 1749 kız ve erkek 
çocuk ve genç üzerinde yapılan bir 

çalışmada da vücut kitle indeksi (BMI) 
ile kola ve benzeri aşırı fruktoz içeren 
gazlı içeceklerin tüketimi arasında 
pozitif bir ilişki bulundu. Bu çalışma-
yı destekleyen çok sayıda başka çalış-
malar da var. Bu açıdan, aşırı fruktoz 
alımının insülin direnci ile şeker has-

talığı, şişmanlık, damar sertliği gibi bir 
çok hastalığın birlikte görüldüğü “me-
tabolik sendroma” yol açtığı biliniyor.

İnsanın vücut ağırlığının  % 60-80 ora-
nında genetik faktörlerle belirlendiği 
ve son 40 yılda “genotip”imizde mi-
nimal değişiklik olduğu bilindiğine 
göre obezite sıklığındaki artışın neyin 
sonucu olduğu bu alandaki uzmanla-
rın  üzerinde durdukları konuların ba-
şında geliyor.  30 yıl önce ABD’de bile 
çocuklarda obezite nadir bir sorun-
ken ve  çocuklarda insülüne bağım-
lı olmayan (Tip 2) şeker hastalığı he-
men hiç görülmezken, günümüzde 
çocukların üçte birinin obez veya faz-
la kilolu olduğu, yeni tanı konan şeker 
hastalığı vakalarının beşte birinin Tip 
2 şeker hastalığı olduğu hayretle ifa-
de ediliyor. North Caroline Üniversite-
si Beslenme Bölümü Profesörü  Barry 
Popkin bu sonucun neredeyse  ta-
mamen kızarmış patates, Coca Cola, 
Dondurma, Patlamış Mısır, Hambur-
ger vs gibi “Junk Food” (abur cubur  
besin) tüketiminin  çocuk menüleri-
ni istila etmesine ve aynı dönemde 
çocukları ev içlerine ve servis araçla-
rına tıkan yaşam tarzı değişiklikleri-
ne bağlı olduğunun altını çiziyor.  Bu 
dönemdeki “junk food” bağımlılığı-
nın gerisinde bu besinleri oluşturan 
şeker, tuz, yağ üçlüsünün uyuşturu-

cu benzeri etkiyle doğrudan beyin-
deki “ haz” merkezlerini uyarmasının 
yattığını ve besin endüstrisinin tütün 
endüstrisi  gibi  bütün stratejisini bu 
bilgi üzerine kurduğunu ve bağımlılık 
yaratılması için  en önemli hedef grup 
olarak çocuk ve gençlerin seçildiğini 
belirtiyor.
 
Fruktozun aşırı kullanımı ile karaci-
ğerde yağ (trigliserit) ve aşırı V-LDL 
(kötü huylu kolesterol) üretilmiş olur. 
Bu durum karaciğer ve kan yağlan-
ması riskini artırır. Sonuçta karaciğer 
hücre ölümüne (siroz) zemin hazır-
lanır. Kanda aşırı yağ ise damar sert-
liği (ateroskleroz) ve ona bağlı kalp 
ve damar (kardiyovasküler) hastalık-
larının ana sebebidir. Günde iki veya 
daha fazla tatlandırılmış içecek alan 
kişilerde kalp hastalığı riskinin % 35 
daha fazla olduğu bulunmuştur. Fruk-
tozla beslenmenin böbrek hastalıkla-
rı için bir risk olduğu, böbrek hastalığı 
sonucu gelişen yüksek tansiyona (hi-
pertansiyon), böbrek dokusu zede-
lenmesi, iltihap ve böbrek tüp ve do-
kusunda hücre ölümüne sebep oldu-
ğu bazı çalışmalarda yayımlanmıştır.

Ülkemizde konunun gündeme ta-
şınmasında besin endüstrisinin şe-
ker kaynağı olarak şeker pancarından 
üretilen şeker yerine daha ucuz olan 
ve kristalleşmeyen nişasta bazlı şeker-
NBŞ’i tercih etmesi  ve  üretim kotası-
nın % 15’e çıkartılması, çocukların ve 
ergenlerin sağlıklarıyle ilgili kaygı ve-
rici araştırma sonuçları ve hekimlerin 
toplum sağlığı ile ilgili endişeleri yat-
maktadır. Bu üretimin tamamının it-
hal mısırla yapıldığı ve bunun yakla-
şık 5 milyon ton şeker pancarı üreti-
mine eşit olması ise işin ulusal eko-
nomi ile yakından ilişkisini de ortaya 
koymaktadır. 

Bir sonraki Sesimiz’e kadar sağlıcakla 
kalınız!

Dr.İstemi Oral

İşyeri Hekimi

Kaynaklar: TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi ile 
çeşitli internet kaynaklarından alıntı lar yapıl-
mıştı r.
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EPR Bölümümüz,  Sn. Mehmet Topeli yönetiminde,  Tek-
nik Ofis, Deniz İşleri ve  Kimya Laboratuarını çatısı altın-
da toplayan bölümümüzdür.Teknik Ofis kendi bünyesin-
de Teknik Ofis Raporlama ve Teknik Ofis Kontratlar olarak 
iki birime ayrılmış olup; Teknik Ofis Raporlama birimimiz, 
tüm santral operasyon değerlerinin kayıt altına alınarak, 
raporlanması ve planların hazırlanması fonksiyonlarını ye-
rine getirmektedir. Şirket dokümantasyon sisteminin yü-
rütülmesi ve dokümanların arşivlenmesi bu birimimiz ta-
rafından yürütülmektedir.

Teknik Ofis Kontratlar birimimiz, santralin ihtiyacı olan kö-
mürün temini ve lojistiği süreci ve ilgili sözleşme hususla-
rının yönetilmesi konusunda çalışmaktadır. Ayrıca sigor-

Enerji Planlama ve 
Raporlama Bölümü
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ta poliçelerinin yenilenmesi ve sigor-
ta kapsamındaki hasar tazmin işlem-
lerinin yürütülmesi yine bu birimin 
temel görevlerinden biridir. Yan ürün-
lerin kontratsal ve lojistik işlemleri ise 
Teknik Ofis raporlama ve kontrat bi-
rimlerince ortaklaşa yürütülmektedir. 

Kömür temin edildikten sonraki en 
önemli aşaması santralimizde gerçek-
leştirdiğimiz tahliye aşamasıdır. Bura-
da,  bilindiği üzere, yüzer vinç kulla-
nılmaktadır. Santralimizin kuruluşun-
dan bugüne kadar yaklaşık 160 adet 
büyük tonajlı kömür gemisi sorunsuz 
biçimde stok sahamıza boşaltılmış-
tır. Boşaltma işlemleri ve devamın-
daki yasal işlemlerin takibi EPR bö-
lümü çalışanlarınca takip edilmekte-
dir. Bölgede ve ülkemizde özel bir yeri 
olan tesisimizin, diğer yasal yüküm-
lülüklerde olduğu gibi kıyı tesisleri-
ni ilgilendiren mevzuatlara da uyum-
lu olarak çalışılmasını sağlamak EPR 

Deniz İşleri biriminin görevlerinden-
dir. EPR bölümüne bağlı olarak çalı-

şan İsken Kimya Laboratuvarı santra-

limizin planlanan hedefl erini tutturu-
labilmesi ve sistemin sürdürülebilirli-
ğini sağlayabilmek için sürekli olarak 
izleme ve ölçme faaliyetleri gerçek-
leştirmektedir. Bu faaliyetler Su-Buhar 
/Çevre analizleri ve Kömür-Yan ürün-
ler olmak üzere iki ana bölümden 
oluşmakta ve senede yaklaşık 40.000 
analizi kapsamaktadır.  Laboratuarı-
mız TS EN 17025 kapsamında akredi-
te olmuştur. Bu akreditasyon belge-
si ile yapılan analizlerin sonuçları tüm 
dünyada kabul görmektedir. Santrali-
miz, Türkiye’de bu belgeyi alabilen ilk 
enerji santrali unvanına sahiptir. Sant-
ralimizin yan ürünlerinin değelendi-
rilmesinde de laboratuarımızın büyük 
katkısı olmaktadır. Uçucu külümüzü 
sertifikalandırarak, CE belgesi almış 
olmamız sebebiyle ürünümüz sade-

ce yurtiçinde değil Avrupa Birliği ül-
kelerinde de kullanılabilir standartla-
ra ulaşmıştır.  Bu sayede Santralimiz 
neredeyse hiç atığı olmayan bir işlet-
me haline gelmiştir.

Bu vesile ile EPR bölümümüzü başarı-
lı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

Mehmet TOPELİ  - Enerji Planlama ve Raporlama Müdürü

Tolay YILMAZ – Teknik Ofis Kontratlar Müdürü

Ekrem ALICIOĞLU – Teknik Ofis  Raporlama Müdürü

Haldun SÖZEN – Teknik Ofis Uzmanı

Sefa KELEŞ – Teknik Ofis Mühendisi

Hasan Basri GÜNBAY – Arşiv Elemanı

Kazım YENİ – Deniz İşleri Uzmanı

Ceren DAVUTLUOĞLU, Burak Tolga AKÇA – Kimyager

Mustafa KAYNAKİN, Gürsel YÜKSEL, İbrahim GÖKTAN, 

Muzaff er SARI, Ahmet KAÇAR – Laboratuar Teknisyeni

BÖLÜM 

ÇALIŞANLARI
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ÇİĞDEM ATABEY 

Dergimizin bu sayısında “ İçimizden Biri “ köşemizin konuğu An-
kara Genel Müdürlük’te çalışan Sn. Çiğdem Atabey. Çiğdem Hanım 
şirketimizde uzun yıllar Muhasebe Müdürü olarak görev yaptıktan 
sonra, son bir yıldır “ Kurumsal Uyum Sorumlusu “ görevini yürüt-
mektedir. Kendisi  ile,  yazarlık yönünü tanımamıza olanak veren “ 
Hayat Gelişmişleri Sever “ kitabı ve yazarlık serüveni üzerine konuş-
tuk.

• Rakamlarla aranızın iyi olduğunu biliyorum, ama bu 

vesile ile görmüş olduk ki, kelimeler ile de aranız çok 

iyiymiş  Yazmaya ilginiz ne zaman başladı?

Beni yıllarca muhasebede rakamlarla uğraşırken gördük-
ten sonra, insanlar en çok “yazabilmeme” şaşırdı sanırım. 
Bir manası ve amacı olan ilk yazılarım ortaokulda “Güzel 
Yazma ve Konuşma” dersinde verilen “günlük” tutma öde-
vi ile başladı. Ödevdi ama bana keyif verdiğini, yapmaktan 
mutluluk duyduğumu ve yazarken kendimi daha iyi ifade 
ettiğimi farkettim. Bunu kompozisyon sınavları izledi. Kısa 
sınav süresinde, güzel bir başlık ve anlamlı bir yazı.. Yazma-
yı sevmiştim. 

• Kitabınızı okuduğum için biliyorum ama, okuyucu-

larımız ile de paylaşır mısınız, kitap yazma fikri nasıl 

oluştu?

Günlüğüm yıllar içinde aralıklarla da olsa devam etti ve 
teknolojik gelişmeleri takiben ben de internette blog yaz-
maya başladım. Önceleri “şuraya gittik, bunu yedik” der-
ken zamanla yaşanmışlıkları ve aldığım eğitimlerde öğ-
rendiklerimi harmanladığım yaşama dair yazılar yazma-
ya başladım. Olumlu düşünmekten, değişimden,  karar-
lı olmaktan, eyleme geçmekten bahsettiğim yazılarım-
da kendi hayatımdan örnekler veriyor ve istemenin öne-
minden bahsediyordum. Yazdıklarımı okuyan bir arkada-
şımın önerisiyle bunları radyoda da anlatmaya başladım. 
Meteoroloji’nin Sesi Radyosu’nda yaklaşık 1 yıl program 
yaptım. İnsanların ilgisi ve beğenisi artmış ve “yazdıkları-
nızı şöyle derli toplu bulabileceğimiz bir kitabınız var mı, 
hani şöyle hep el altında tutulabilecek bir kitap?” soruları 
gelmeye başlamıştı. Yani aslında “birşeyler yazayım, sonra 
da kitap haline getiririm” diye düşünmedim. Tersine “yaz-
dıklarınız çok güzel, keşke kitap haline getirseniz” sözleri 
üzerine yazdıklarımı toparlamaya başladım. Açıkçası önce 
kitap fikri beni biraz korkuttu. Yapabilir miyim, koca kitabı 
nasıl yazarım diye endişelendim. 

• Kitabınızda hayat hikayenizi, anılarınızı şiirlerle, alın-

tılarla süsleyerek güzel bir kurgu ile anlatıyorsunuz. 

Kitabınızı yazmaya başlarken bu kurguyu planlamış 

mıydınız yoksa kendiliğinden mi gelişti?

Kitabın “Pişiyorum” bölümü blog yazılarından oluştu. Blog 
yazılarını elden geçirip, gerekli değişiklik ve düzeltmeleri 
yaptım. Burası işin kolay kısmıydı. 

“Pişiyorum” bölümünde yer alan olayları ve dersleri aslın-
da çoğumuz bir şekilde yaşıyoruz. Bunları piyasadaki pek-
çok kitapta insanlar kolayca bulabilirlerdi. Düşündüm ki, 
bana bunları yazdırtan, daha doğrusu beni bunları ya-
zacak bilgi ve tecrübeye getiren olayları anlatmalıyım ki, 
yazdıklarımın bir manası olsun.  Bunun en  güzel yolunun 
kendi hayat hikayemden geçtiğine karar verdim. Çünkü 
bizler genellikle başkalarının hikayelerini merak ederiz. Ve 
benzer hikayeler insanların birbirlerini daha iyi anlamala-
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rını sağlar. Dolayısıyla “Hamdım” ve “Yandım” bölümleri ki-
tap yazmaya karar verdikten sonra kaleme alındı. Yani ki-
tap sondan başa doğru yazıldı. Anıları, olayları birbirine 
bağlamak için de şiirler ve alıntılar kullandım, bazı yerler-
de fl ashback’ler yaptım.

Şiirler demişken, kitap Zülfü 
Livaneli’nin “Ah Benim Sevdalı 
Başım” şarkısının sözleri ile başlı-
yor. Kitabın basımı sürerken Zül-
fü Livaneli Ankara’da bir konser 
verdi ve ben de gittim. Bir yan-
dan konser heyecanı, bir yan-
dan da kitapla ilgili olarak “acaba 
doğru mu yaptım?” endişesi yaşı-
yordum. Dedim ki, “Allahım, lüt-
fen doğru yolda olduğuma, doğ-
ru birşey yaptığıma dair bir işaret 
gönder.” Konserin açılış şarkısı “Ah Benim Sevdalı Başım” 
oldu. Bundan iyi işaret olamazdı doğrusu.. 

• Biraz önce de değindiğim gibi, kitap sizin hayat hika-

yenizi, deneyimlerinizi anlatıyor. Böyle bir kitap yaz-

ma fikri sizi endişelendirmedi mi? Sonuçta kendinizi 

tüm içtenliğiniz ile anlatmış, yaşadıklarınızı, özel ha-

yatınızla ilgili şeyleri açık bir şekilde paylaşmışsınız.

Dediğim gibi hayat hikayemden yola çıkarak kitap yazmak 
gibi bir fikrim yoktu. Kitap yazma kararını verdiğimde ise 
ilk yazdığım blog yazılarının altını doldurmak gerekiyor-
du. Yazdıklarımı daha anlaşılır, daha manalı, daha inandı-
rıcı ve insanların daha çok ilgisini çeken bir hale getirmek 
için kendi hikayemi kullandım. Hani hepimiz “hayatım ro-
man” deriz ya; başımızdan bir sürü olay geçmiştir. “Acıla-
rın çocuğu” olduğumu söyleyemem ama, hayatta birşey-
leri başarmak ve değiştirmek için illa herşeyin güllük gülis-
tanlık olması gerekmediğini anlatmakta bu tarzın etkili ol-
duğunu düşünüyorum. Bir bakıma “ben de damdan düş-
tüm, benim de kolum bacağım acıdı, o yüzden sizi anlıyo-
rum. Siz de beni anlayın, ben yaptım siz de yapabilirsiniz.” 
demiş oldum.

Aslında bu, bir arkadaşınızla oturup kahve içerken kendi-
nizle ilgili birşeyler anlatmaktan çok farklı. Üstelik içinde 
yalnız ben yokum, ailem de var. Tanıdık tanımadık herke-
sin karşısında çıplak kalmak gibi bişey. O yüzden kendim-
ce bir cesaret gösterdiğimi düşünüyorum. Şunu da söyle-
mek isterim ki, kitabı babam da okudu ve “Rehavete kapıl-
ma, devam et. Daha güzel 2. kitabı da bekliyorum.” deyince 
ben de “iyi ki bu cesareti göstermişim” dedim.

• Ne kadar sürdü bu kitabı yazmanız?

Başlayıp bitireyim gibi bir süreç yaşamadım.  Bazen aylarca 
elimi sürmedim. O yüzden aralıklarla 3 yıl sürdü.

• Devamı olacak mı? Yani ilerleyen zamanlarda sizin 

başka kitaplarınızı da okuyabi-

lecek miyiz?

İnşallah.. Arzum bu yönde.. Yaz-
mak keyifl i ve yazdıklarımla insan-
lara bir şekilde ulaştığımı görmek 
daha da güzel.

•  ( Eğer bir önceki soruya ceva-

bınız evet ise ) Almış olduğu-

nuz eğitimler doğrultusunda, 

kendi deneyimlerinizi de ka-

tarak, yine kişisel gelişim üze-

rine mi kitap yazacaksınız bundan 

sonra da?

Bu kitabım hayata dair genel bir çerçeveye sahip, hede-
fimse gelecek kitaplarda daha spesifik konular üzerine 
yazmak. 

• Kitabınız piyasaya çıktığında neler hissettiniz?

Beni tanıyan insanlar benimle ilgili bilmedikleri şeyler öğ-
renecekleri için, neler düşünüp neler hissedecekler diye 
merak ettim. Genel anlamda ise insanların ne tepki vere-
ceğinin heyecanı vardı tabii ki... En güzeli ise profesyonel 
anlamda başka bir iş yapıyorken kitabı ortaya çıkarmış ol-
mak. “Ben yaptım, başardım” demek gerçekten insana coş-
ku ve mutluluk veriyor.

Çiğdem Hanım’ı başarılı yazarlık çalışmasından dolayı gönülden 
tebrik ediyoruz. Her insanın kendisinden birşeyler bulabileceği,  son 
derece “hayatın ve insanın içinden” yazılmış bu başarılı ve keyifl i ki-
tabın Çiğdem Hanım’ın yazarlık hayatında ilk adım olmasını temen-
ni ediyor; yazarımızın daha nice kitaplarını okuyabilmeyi ümit edi-
yoruz. 
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Alman ortağımız tarafından düzenlenen çalışan Memnu-
niyeti Anketi 2010 Kasım ayında gerçekleştirildi ve Anke-
te katılım İsken çalışanları tarafından oldukça yüksek oldu.

İsken genelinde bakıldığında; 2010 Yılı anket sonuçlarına 
göre; şirkete bağlılığı yüksek, aynı zamanda şirkete katma 
değeri de yüksek olan; ankette kullanılan “tipleme”  stan-
dardına göre “drivers(sürücüler)” diye nitelenen;  yani şir-
kete yön veren, şirketi ileriye götüren, yüksek verimli-
lik ve aidiyet duygusu ile çalışan sayısının tüm çalışanla-
rın %66’sını oluşturduğu görülmüştür. 2008 Yılında yapı-
lan ankette aynı grubun çalışanların %42’ sini oluşturdu-
ğu göz önüne alındığında; son 2 yılda; işine sahip çıkan, 
İsken’e sağladığı katma değeri  yükselten; aidiyeti ve aynı 
zamanda verimliliği yüksek çalışan sayısında görülen bu 
artış hem kurumsal anlamda İsken için, hem de bireysel 
anlamda İsken çalışanları için gurur duyulacak bir tablo 
ortaya koymaktadır. Bununla birlikte hem aidiyeti hem de 
verimliliği düşük çalışan grubu olarak nitelenen “detached 
(kopuklar)” çalışanların oranı 2008 anket sonuçlarına göre 
İsken genelinde %15 olarak raporlanırken aynı çalışan gru-
bunun 2010 anketi sonuçlarına göre tüm çalışanların sa-
dece %1 ini oluşturduğu gözlenmiş ve bu İsken açısından 
ayrı bir başarı kriteri olarak memnuniyet verici olmuştur.

Tanımlanan Bağlılık Endeksine göre; 2006’da yapılan Ça-
lışan Memnuniyeti Anketinde İsken çalışanlarının şirkete 
bağlılıkları 139 birim olarak raporlanırken; 2008 anketinde 
bağlılığın 159 birime ve 2010 anketi sonuçlarına göre ise 
181 birime çıktığı gözlenmiştir. Son 5 yılda İsken çalışan-
larının İsken’e olan bağlılıklarının düzenli bir artış içerisin-
de olması ayrı bir başarı ve gurur tablosu oluşturmaktadır. 
Çalışan Memnuniyeti Anketi 9 temel alanda memnuniyeti 
ölçmektedir. Bunlar;

1. Müşteri Odaklılık
2. İletişim ve İşbirliği
3. Girişimcilik ve Performans Odaklılık
4. Yaratıcılık ve Yenileme Becerisi
5. Kültürler arası İşbirliği
6. Liderlik –Yönetim Becerisi
7. Görevler ve Sorumluluklar
8. Gelişim İmkanları
9. Ücret ve Yan Haklar

Bu alanların herbirisinde; 2010 yılı Anketi sonuçlarına göre 
çalışanların memnuniyeti geçmiş yıllara kıyasla istisnasız 
olarak artış göstermiştir. 

“İşverenim için çalışmaktan gurur duyuyorum”  sorusuna 
çalışanlarımızın %98’i;
“İşverenimi arkadaş ve tanıdıklarıma tavsiye ederim” soru-
suna çalışanlarımızın %95’i; 
“Şirketimin başarısı için benden beklenenden fazlasını 
yapmaya hazırım” sorusuna çalışanlarımızın %98’i
“TAMAMEN KATILIYORUM” yanıtı vermek suretiyle 
İsken’e olan bağlılıklarının ve memnuniyetlerinin altını 
çizmişlerdir.
“İşverenim bana işgüvencesi sağlar” sorusuna verilen %86 
oranında olumlu yanıt İsken çalışanlarının işverenlerine 
duyduğu güvenin tartışmasız bir göstergesidir.

2010 YILI ÇALIŞAN 
MEMNUNİYETİ 
ANKETİ SONUÇLARI 
GURUR VERİCİ!!...
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İsken Çalışanları - Bağlılık Endeksi
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5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile 
bu Kanun’un uygulanmasını gösterir Yönetmeliğin 33. 
maddesinde “ Silahlı görev yapan Özel Güvenlik Görev-
lilerine, istihdam edildikleri kurum/kuruluş veya şirket 
tarafından her yıl en az 25 fişek üzerinden hizmet içi eği-
tim atışı yaptırılır. Silah bilgisi ve atış dersinin tüm uygu-
lamaları ve silah atış eğitimleri poligon ortamında yapı-
lır” hükmü yer almaktadır. 

Bu hükme istinaden, İSKEN Sugözü Enerji Santrali Gü-
venlik Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm Özel Gü-
venlik personeline ( İSKEN Sosyal Tesisleri dahil ) her yıl 
yapılan planlama doğrultusunda, tabanca ve makine-
li tabanca ile 25 fişek üzerinden hizmet içi eğitim atışı 
yaptırılmaktadır. 

Hizmet içi eğitim atışları yaptırılmadan önce personele 
Mekanik ve Nişancılık eğitimi verilmektedir.Bu eğitimle; 
Silah ve teçhizatın tanınması ve kullanılması, atış öncesi 
gerekli atıcılık, güvenlik ve teknik bilginin tekrarlanma-
sı gibi nazari ve teorik bir eğitim verilerek personel bil-
gilendirilmektedir.

Hizmet içi eğitim atışlarının yaptırılması amacıyla ADA-
NA Valilik Makamından izin alınmakta ve atışlar ADANA 
Kemal Serhatlı Polis Meslek Yüksek Okulu’ na ait atış po-
ligonunda, gözlemciler nezaretinde yaptırılmaktadır.

Yaptırılan atışlar ile personelin nişancılık eğitimleri ge-
liştirilmekte,  atıcılık kabiliyetleri yükseltilmekte ve yö-
netmelikte belirtilen atış görevleri yerine getirilmiş ol-
maktadır.

“İşverenimin güvenilir olduğunu düşünüyorum” diyen 
çalışan oranımız %96 ‘ya ulaşırken; 
“İşyerimde güvenlik ve iş emniyeti konularında gerekli 
önlemler alınıyor” 
“İşyerimde çevreyi koruma konusunda gerekli önlemler 
alınıyor”
“İşyerimde çalışan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi 
yönünde gerekli çalışmalar yapılıyor” 
diyen çalışan oranımız neredeyse %100’lere yaklaşmıştır. 

2010 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anketi sonuçları; İsken 
çalışanının işvereninden, çalışma koşullarından ve 
işinden başta olmak üzere hemen her alandaki memnu-
niyetinin geçmiş yıllara kıyasla daha yüksek olduğunu 
göstermiştir. Anket sonuçları aynı zamanda İsken 
çalışanının İsken’li olmaktan duyduğu gururun, İsken’e 
duyduğu güvenin bir anlamda yazılı bir göstergesi 
olmuştur.

Ankete katılan, duygu ve düşüncelerini açıkça paylaşan 
tüm çalışanlarımıza bu vesile ile birkez daha en samimi 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

İsken; İsken’i İsken yapan bütün çalışanlarıyla gurur 
duyuyor.

ÖZEL GÜVENLİK 

PERSONELİ HİZMET İÇİ 

EĞİTİM ATIŞLARI

23

İSKEN’DENHABERLER



İsken’li doğa severler şehir yaşantısından bir nebze uzakla-
şarak doğa ile başbaşa olmak, iş ve sosyal çevrenin günlük 
stresinden uzaklaşmak için gruplar halinde dağlara, yayla-
lara, vadilere, kanyonlara yürüyüşler düzenlemektedirler. 
Kimi zaman günü birlik, kimi zaman ise konaklamalı ola-
rak bu gezileri gerçekleştirmektedirler.

Çukurova Üniversitesi bünyesinde bir dağcılık kulübü ol-
makla birlikte, Adana‘da bir dağcılık kulübü olmadığından 
faaliyletler genelde ayrı ayrı gruplar halinde gerçekleştiril-
mektedir. 

Çukurova yöresi konumu itibariyle çok farklı doğal güzel-
liklere sahip, fakat bölgede yaşayan pek çok kişi bu gü-
zelliklerden habersizdir. Şirketimiz çalışanları arasında bu 
doğal güzelliklerin farkına varanlar sayesinde dağcılık fa-
aliyetlerine katılanların sayısı her geçen gün artmaktadır. 
Adana’da konunun ileri gelenleri ile sürekli irtibat halin-
de olan İsken’li doğaseverler, müsait olan arkadaşlarımızla 
birlikte sık sık bu faaliyetlere katılmaktadır. Daha çok kendi 
yöremizde, Bolkarlar ve Aladağlara yapılan doğa yürüyüş-
lerinin yanı sıra, 2010 yılı içerisinde İsken’den 5 kişi ile katı-
lınan ve 3 gün süren Ereğli-Çamlıyayla yürüyüşü, 3 kişi ile 
katılınan ve 3 gün süren Antalya Olimpos yürüyüşleri katı-
lınan belli başlı şehirler arası programlardır. Yine İsken bün-
yesinde doğa yürüyüşüne ilgi duyan arkadaşlarımızın ger-
çekleştirdiği Çamlıyayla-Papazınbağı, Pozantı-Akdağlar, 
3000 rakımlı Karboğazı-Keçibeli  zirve tırmanışları geçtiği-
miz yılın en önemli faaliyetleridir.

2011 yılı içerisinde, yine İsken çalışanlarından katılma-
yı isteyenler ile Karboğazından 3560 rakımlı Medetsiz Te-
pesi tırmanışı planlanmakta, ayrıca bu yıl Temmuz ayı ba-

şında 9.su düzenlenecek Ereğli-Çamlıyayla yürüyüşü, 19 
Mayıs’ta Antalya’daki Adrasan yürüyüşü de katılınması 
planlanan önemli yürüyüşlerdendir.

Doğa yürüyüşlerinin özel bir rahatsızlığı olmayan ve 7’den 
77’ye herkesin yapabileceği çok zevkli bir aktivite oldu-
ğunu belirten İsken’li doğaseverler, gökyüzünün mavisi-
ni, ormanın yeşilini, kuşların cıvıltısını, ağaç dallarının rüz-
garda şarkı söylemesini seven, fiziksel olarak kaslarına güç 
katmak isteyen, iş ve şehir stresinden uzaklaşıp ruhunu ve 
vücudunu yenileyip tazelemek isteyen tüm arkadaşlarımı-
zı faaliyetlerine katılmaya davet etmekte ve bugüne kadar 
olduğu gibi daha birçok zirveye hep beraber çıkmayı dile-
mektedirler... Doğa yürüyüşlerine katılmak isteyenler Ope-
rasyon bölümünden Sn. Hasan Aslan’a başvurabilirler.
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Ankaradan abim geldi, evde bir  Bayram havası...

Anlamadım ki yolcular nerede oturacak !

Arkadaş hediye güzel de nasıl taşıyacağız!

Tren gelir hoş gelir... Ley Ley ,Lüm...!

Ergonomik mi diye kontrol ediyorum

Bu Vataan toprağın kara bağrında 
sıra dağlar gibi duranlarındır...

Boyunun ölçüsünü alayım mı?

Beslenme saati 

!!!

Takım çalışmaları küçük yaşlarda 

başlamalı !
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ARAMIZA YENİ KATILANLAR:ÜMİT YAŞAR TOYTOK – TÜRBİN BAKIM 

MÜHENDİSİ   ( 01.12.2010 )AYBEN AKARPINAR YAŞKIŞ – YÖNETİCİ 

SEKRETERİ   ( 21.02.2011 )

Başarılı bir iş yaşamı dileriz...

EVLENENLER:

PELİN TOPRAK – HAKAN HANÇERLİ

Ömür boyu mutluluklar dileriz...

AİLEMİZE YENİ KATILAN BEBEKLERİMİZ:

Kemal Öz               
Erdal Özarslan             
Hasan Bilir              
Suat Aktaş
             
Ümit Hüseyin Ankaralı    
Duran Keskin      
Göksel Gül      
Mehmet Yerdeyatar     
Hüseyin Aslan       
Hacı Nuri Bulut       
Hasan Ufuk Taşyürek
Murat Kahraman 
      

Bebeklerimize, sağlıklı bir ömür dileriz...

- Zeynep Kayra
- Azra
- Adanur
- Begüm

- Kaan 
- Emir
- Ahmet
- Kerem
- Alper
- Eymen
- Tuna
- Merthan
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma 

Gençlik ve Spor Bayramınızı 

Kutlarız



www.isken.com.tr“Türkiye’nin Geleceği Aydınlık”


