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Değerli Okuyucularımız,

Uzun ve sıcak yaz günlerini geride bıraktık. Umarım hepiniz 

yaz aylarında da azalmayan iş telaşı içerisinde kısa da olsa 

tatil yapma ve dinlenme  fırsatı bulabilmişsinizdir.  Pekço-

ğumuzun uzun uzun tatil yapma fırsatı olamasa da, güneşin 

pırıl pırıl parladığı yaz günlerinin insan ruhuna iyi geldiği tar-

tışmasız bir gerçek diye düşünüyorum. 

Dergimizin bir önceki sayısından bu yana geride bıraktığımız 

ve bahar-yaz dönemine rastlayan 6 aylık zaman diliminde 

yine çalışma tempomuz hız kesmedi. Hepimiz normal iş 

akışımızın yanında, iç tetkikler, dış tetkik, eğitimler derken 

koşturup durmaya devam ettik. 

Bu yoğun temponun içinde zaman zaman keyifli organizas-

yonlara da zaman ayırmayı ihmal etmedik. Bunların içerisin-

de öne çıkan, “Uçurtma ve Pasta Yarışması” ile geleneksel-

leşen “Bahar Şenliğimiz” oldu. Dergimizin sayfaları arasında 

detaylı bilgi ve fotoğraflarını görebileceğiniz uçurtma yarış-

masına özellikle çocuklarımız tarafından ilgi oldukça fazlay-

dı. 10 Eylül 2011 tarihinde, yine pırıl pırıl güneşli bir havada 

sizlerin yüksek ilgi ve katılımıyla  gerçekleştirdiğimiz Bahar 

Şenliği ise,  hem eğlenme hem de ailelerimizle birlikte bir-

birimizi daha yakından tanıma fırsatı bulduğumuz harika bir 

gün olarak geçti yine İsken tarihine...  

Hayatın akışı içerisinde hepimizin zaman zaman nefes al-

maya, durup dinlenmeye ve eğlenmeye ihtiyacı oluyor. Bu 

tür fırsatları yaratmanın bir lüks değil, hayatı daha sağlıklı 

ve  daha verimli yaşayabilmek için bir ihtiyaç olduğunu dü-

şünüyoruz...  Elinize aldığınız dergimizin bu sayısını okumanız 

bile yoğun hayat temposu  içerisinde kendinize vereceğiniz 

küçücük bir hediye olabilir. Zevkle okuyacağınızı ümid edi-

yoruz.

Sesimiz’in 13. sayısı ile yavaş yavaş 2011’i geride bırakıp 

yepyeni bir yıla merhaba demeye hazırlanırken, hepinizin 

yeni yılını şimdiden en içten dileklerimizle kutlar, sevdikle-

rinizle birlikte sağlıklı, mutlu, gönlünüzce bir yıl geçirmenizi 

dileriz.
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Adana Valiliği tarafından yürütülen ve özellikle 
yoğun göç alan gecekondu bölgelerindeki yoksul 
ve ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerinin sportif ve 
kültürel faaliyetlere yöneltilerek bedensel ve ruhsal 
gelişimlerinin desteklenmesini, toplumsal kaynaşma 

ve bütünleşmenin arttırılma-
sını amaçlayan Sevgiye Uza-
nan Eller Projesi kapsamında 
bugüne kadar toplam 2.200 
öğrencinin 36 faklı branştaki 
sportif ve kültürel eğitimlere 
katılması sağlanmıştır.

İSKEN’in destekleri ile 
başlatılan ve 1.750 öğrenci-
nin katıldığı projenin üçüncü 
etabında ise öğrencilere baş-
ta futbol olmak üzere çeşitli 
spor branşlarında ve tiyatro, 

halk oyunları ile müzik alanlarında eğitimler verilmek-
tedir. Projeye olan ilgi ve katkısından ötürü kurulu-
şumuz Adana Valiliği tarafından teşekkür plaketi ile 
onurlandırılmıştır.

Adana Engelliler Spor Kulübü 1995 yılında ku-
rulmuş olup, kurulduğu ilk yıllarda sadece tekerlekli 
basketbol liginde mücadele etmekte idi. Daha sonra-
ki yıllarda bünyesine masa tenisi, atletizm ve atıcılık 
şubelerini de katmış, ayrıca tekerlekli kort tenisinde 
sporcular yetiştirmeye başla-
mıştır. En son oturarak voley-
bol şubesini faaliyete geçirmiş 
ve kurulduğu ilk yılda Türkiye 
şampiyonu olmayı başarmış-
tır. Kurulduğu yıldan bugüne 
süper ligde mücadele eden 
kulüp, tekerlekli sandalye bas-
ketbol liginde de 5. olmuştur. 
Şirketimiz dönem dönem  ku-
lübe ve sporcularına çeşitli 
spor malzemeleri alarak katkı-
da bulunmaktadır. 

Kulüp, sporcularına olan 
katkılarımızdan dolayı şirketimize bir plaket hazırla-
mış, plaketi geçtiğimiz aylarda İnsan Kaynakları ve 
Örgütsel Gelişim Direktörümüz Yeşim Özsınmaz’a 
teslim ederek, teşekkürlerini iletmişlerdir.

SEVGİYE UZANAN 
ELLER PROJESİ

ADANA ENGELLİLER 
SPOR KULÜBÜ 
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İSKEN YAZ SPOR OKULU 2011
Yumurtalık Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü ile birlikte organize edilen İSKEN Yaz 
Spor Okulu’nun ikincisi 27 Haziran – 19 Ağustos 
2011 tarihleri arasında Yumurtalık’taki Sosyal Te-
sislerimizde gerçekleştirildi.

Futbol, Basketbol, Yüzme, Tenis ve Satranç ol-
mak üzere 5 farklı branşta düzenlenen ve 11 uz-
man eğiticinin görev aldığı etkinliğe toplam 465 
öğrenci iştirak etmiştir.

2011 İsken Yaz Spor Okulu kapsamında;
Futbolda 90 kişilik ilköğretim okulu öğrencisine,
Basketbolda 216 kişilik ilköğretim okulu öğrenci-
sine,
Yüzmede 321 kişilik ilköğretim okulu öğrencisine,
Teniste 60 kişilik ilköğretim okulu öğrencisine,
Satrançta 50 kişilik ilköğretim okulu öğrencisine eğitim verilmiş ve kurslar başarı ile tamamlanmıştır.
İsken Yaz Spor Okulu ikinci kez düzenlenmesine karşın çocukların ve gençlerin spor okuluna gösterdikleri bu yoğun 
ilgi, geçen yıla kıyasla daha da artmıştır. Gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet tüm yörede takdir ve beğeni toplamıştır.
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Bilge ARAS  
Kadir Has Üniversitesi – 
Uluslararası Ticaret ve 
Finans Bölümünü % 50 
burslu olarak kazandım. 
Yabancı dilimi de etkin 
olarak kullanabileceğim 
uluslararası alanda faa-
liyet gösteren bir fir-
mada çalışmak istemem 
ve finansın ekonomi 

için olmazsa olmaz bir araç olduğunu düşünmem 
nedeniyle bu bölümü tercih ettim.(Ayhan Aras’ın kızı)

Osman Can KOÇ 
OKAN Üniversitesi - 
Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu  Bilişim 
Sistemleri ve Bilgisayar 
Teknolojileri Bölümünü  
% 50 burslu kazandım. 
Bölümümü isteyerek ve 
bilinçli bir şekilde tercih 
ettim. İngilizce eğitim 
alacağım. Mezun olduk-
tan sonra özel şirketlerde çalışmayı ve mesleğimde en 
iyi olabilmeyi istiyorum. (Aziz Koç’un oğlu )

 Bazı çalışanlarımızın çocukları bu yılki üniversite sınavını kazandılar ve tercih ettikleri üniversite-
lere gitmeye hak kazandılar. Onların hayatlarında yeni bir dönem başlıyor artık. Bu sayımızda çocukları-
mızın bu başarısını sizlerle paylaşmak, duygu ve düşüncelerine sayfamızda yer vermek istedik. İsken’li kar-
deşlerimize üniversite hayatlarında ve mezun olduktan sonra da meslek hayatlarında başarılar diliyoruz. 

  Özge ÖZDEMİRCİK  
Yeni Yüzyıl Üniversitesi – 
Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümünü 
kazandım. Okulumu ve 
Bölümümü bilinçli bir 
şekilde isteyerek tercih 
ettim. Mezun olduğum-
da iş garantisi olması, bu 
bölümümü seçmemde en 
önemli etken olmuştur. 

( Vedat Özdemircik’in kızı )

Tarduhan ORAL 
Girne Amerikan 
Üniversitesi Endüstri Mü-
hendisliği Bölümünü tam 
burslu olarak kazandım, 
eğitimime bu bölüme 
denklik verdiği için Viyana 
Teknik Üniversitesi’nde 
devam edeceğim. Pek çok 
mühendislik disiplinini tek 
bir potada eriten, farklı 

bakış açılarını optimize eden bir bölüm olduğu için 
tercih ettim, ayrıca bana uygun bir meslek olduğunu 
düşündüm. Yurtdışında eğitim almamın kendime 
güvenimi, görgü ve bilgimi artırmasının yanısıra,  
ingilizceden sonra almanca diline de hakim olarak iş 
hayatına atılmamı sağlayacaktır. 
( Dr.İstemi Oral’ın oğlu )

Aytaç  ÖSKAN 
K.Maraş  Sütçü İmam 
Üniversitesi Elektrik 
Bölümü’nü kazan-
dım. Elektrik ile 
ilgili mesleklerin her 
zaman geçerliliğini 
koruması nedeniyle 
bu bölümü tercih 
ettim. Meslek seçimi 
konusunda ailem 
beni her zaman 
destekledi. Ayrıca 
üniversiteye hazırlık döneminde gerek okul, gerekse 
dershaneye ulaşımımda İsken’in katkıları çok büyük 
oldu. Bu vesile ile İsken’e de teşekkür ederim.
(Mustafa Öskan’ın oğlu )
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Fatih ARSLANBAY 
Yıldız Teknik 
Üniversitesi Makine 
Mühendisliği 
Bölümünü kazandım.  
Otomobillere, çeşitli 
makinelere çocuk-
luğumdan beri  ilgi 
duymam nedeniyle bu 
bölümü tercih ettim. 
Mezun olduktan 
sonra mesleğimde iyi 
yerlere gelmek istiyorum. ( Veysel Arslanbay’ın oğlu )

Gizem ARSLAN
Gümüşhane Üniversi-
tesi Sağlık Yüksekokulu 
Hemşirelik Bölümünü 
kazandım. Bölümümü 
bilinçli bir şekilde ve 
isteyerek tercih ettim. 
Mezun olduğumda iş 
garantisi olması  bu bö-
lümü tercih etmemde en 
önemli etken olmuştur. 
( İbrahim Arslan’ın kızı )

Seher YAVUZ 
Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi  Yönetim 
Bilişim Sistemleri 
Bölümü’nü kazandım.Bu 
meslekte başarılı olabil-
mek için matematiksel 
düşünen, analiz ve plan-
lama yeteneğine sahip, 
dikkatli ve sabırlı bir kişi 

olmalısınız. Bu özellikleri taşıdığıma inanıyor ve ilerde 
mesleğimi severek yapacağıma ve başarılı olacağıma 
inanıyorum. ( Seyhan Yavuz’un kızı )

Mehmet 
TEKELİOĞLU 
19 Mayıs Üniversitesi – 
Endüstri Mühendisliği 
Bölümünü kazandım.  
Sosyal, analitik ve 
yaratıcı düşünen, kolay 
öğrenen ve yeniliklere 
uyum sağlayabilen 
bir kişiyim. Kişiliğime 
uygun bir bölüm oldu-
ğunu düşünmem ve  

ileride iyi iş olanakları sunulan bir meslek olduğunu 
düşünmem nedeniyle bu bölümü tercih ettim. 
( İhsan Tekelioğlu’nun oğlu)

S.Murat ÖSKAN  
Erzurum Atatürk 
Üniversitesi Elektrik 
Bölümü’nü kazandım. 
Ortaokulda elektrikli 
aletlere karşı ilgim ol-
ması ve meslek lisesin-
de elektrik bölümünde 
okumam nedeniyle bu 
bölümü tercih ettim. 
Meslek seçimi konu-
sunda ailem beni her 

zaman destekledi. Ayrıca üniversiteye hazırlık döne-
minde gerek okul, gerekse dershaneye ulaşımımda 
İsken’in katkıları çok büyük oldu. Bu vesile ile İsken’e de 
teşekkür ederim. 
( Mustafa Öskan’ın oğlu )

Dilan TOKSOY 
Çağ Üniversitesi İnsan 
Kaynakları Yönetimi 
Bölümünü kazandım. 
Bölümümü isteyerek ter-
cih ettim. İdealimde olan 
ve en çok okumak istedi-
ğim bölümü kazandığım 
için çok mutluyum. Bu 
bölümün sosyal ilişki-
lerimi ve yaşama bakış 

açımı olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. 
( Ümit Toksoy’un kızı )
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Sağlık memurluğu / İşyeri Hemşireliği nasıl bir iştir?
Bizlere işinizi ana hatlarıyla anlatabilir misiniz?

İşyeri sağlık hizmetleri hastanelerde veya diğer sağlık tesislerindeki hizmet-
lerle çeşitli ortak noktalara sahip olduğu kadar pek çok farklılıklar da içermek-
tedir. İşyeri Sağlık Birimlerinde (İSB) yürütülen çalışmaların özünü çalışanların 
sağlık gözetimi oluşturmaktadır. Bu da çeşitli sağlık muayeneleri yoluyla ya-
pılmaktadır.  İşe girerken yapılan işe giriş muayenesinde, işe girecek kişinin 
yapacağı işe ve çalışacağı iş alanına sağlığının uygun olup olmadığı kontrol 
edilir ve yılda bir yapılan periyodik muayenelerle de bu uygunluğun sürmekte 
olduğundan emin olunur. Bu muayenelerde çalışanın iş koşullarına göre çeşitli 
testler de yapılır. Gürültülü alanlarda çalışanlara odyotest, solunum fonksiyon-
larının durumunu görmek için solunum fonksiyon testi ve akciğer grafisi, erken 
teşhis için çeşitli kan analizleri bunlardandır. 

Çalışanlarımız, İşyeri Hekimimizin  kontrolünde çalışmalarını sürdürmekte olan İşyeri Sağlık Birimimize mesai 
saatleri içerisinde başvurarak genel sağlık sorunlarına yönelik  muayene olabilmekte, sağlık tavsiyeleri almakta ve 
gerektiğinde kendilerine ilaç reçeteleri düzenlenmektedir. Hemen müdahale gerektiren çeşitli durumlarda küçük 
cerrahi müdahaleler ve damar yoluyla ilaç vb uygulanmakta, kısa süreli istirahat gerektiren durumlarda gözlem al-
tına alınmakta, ileri tedavi gerektiren durumlarda sevk işlemleri veya ambulansla transferleri sağlanmaktadır. Yine 
işyeri hekimimizin kontrol ve koordinasyonunda sevk edilen çalışanlarımızın sağlık durumu yakından izlenmek-
te ve işbaşı yaptıklarında kendilerine işe dönüş muayenesi yapılarak sağlıklarının işlerini yapmalarına uygun hale 

geldiğinden emin olunarak işbaşı verilmektedir. Tüm bu çalışmalar yürür-
lükteki yasa ve yönetmeliklerimize uygun olarak yürütülmektedir. Yapılan 
hizmetlerin kayıtlarının doğru ve düzgün tutulması ve saklanması ise bir 
diğer yasal zorunluluktur ve buna azami özen göstermekteyiz.

Ne tür vakalarla karşılaşıyorsunuz?

Karşılaştığımız vakaların çoğu genel sağlık sorunlarından kaynaklan-
maktadır ve mevsimsel farklılıklar da içerir.  Kış ve bahar aylarında gribal 
enfeksiyon, soğuk algınlığı, boğaz iltihapları gibi solunum yolları sorunla-
rına, yaz aylarında miğde barsak şikayetlerine daha çok rastlıyoruz. Tüm 
yönetici ve çalışanlarımızın gayretlerine, bu konudaki eğitimler, yapılan 
yatırımlar ve SEÇ bölümünün kılavuzluğuna rağmen bizleri üzen, çalışan-
larımız canını yakan ufak tefek iş kazaları ile de maalesef karşılaşabiliyoruz. 
Diğer sık karşılaştığımız bir sorun da işyeri hekimimizin sürekli eğitim ver-
mesine rağmen sıklığı azalmayan sırt ve bel ağrıları, diz ağrıları, kas ağrıları 
ve spor yaralanmalarıdır. 

İŞLERİMİZİ

TANIYALIM

Şirketimiz bünyesinde SEÇ ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren İşyeri 
Sağlık Birimimizde İş Sağlığı hemşiresi olarak 5 arkadaşımız görev yapmaktadır.  En eskisi 8, en yenisi 

4 yıllık kıdeme sahip arkadaşlarımız sizlerin de yakından tanıdığı Süleyman Koçak, Onur Batit, Zeliha 
Soylu, Cumali Turgut ve Oğuz Talşık. Bu sayımızda arkadaşlarımızı, 
yaptıkları işlerle biraz daha yakından tanımaya çalışacağız.
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İşinizin en sevdiğiniz yanı nelerdir?

İsken, pek çok gelişmiş ülke örneğinde olduğu gibi, çalışanlarının sağlığını korumak ve geliştirmek hedefini 
politikasının önemli bir bileşeni yapmış ve bunun ön koşulu olarak da ülkemizde örnek olabilecek bir sağlık birimi 

oluşturmuştur. Bu imkanlar ve destek ile sunduğumuz sağlık hizmeti sonucunda çalışanları-
mızın sağlığına yapabildiğimiz her katkı, acısını dindirdiğimiz 

her  arkadaşımızın yüzündeki tebessüm, karşılığını 
başka yerden bulamayacağımız bir mutluluk 

sağlamaktadır. İnanın, bunu diğer meslekler-
de tadamazsınız.    

Arkadaşlarımıza teşekkür edi-
yor, özverili çalışmalarından do-
layı teşekkür ediyoruz.

En çok karşılaştığınız sağlık sorunu nedir?

Çalışanlarımız arasında en yaygın sağlık sorunu aşırı beslenme ve yetersiz hareketten kaynaklanan şişmanlıktır. 
Bu konuda yoğun olarak çalışmaktayız. Genel SEÇ eğitimlerinde bu konuya yer vermenin ötesinde her periyodik 
muayenede işyeri hekimimiz boy, ağırlık, beden ölçüleri ve vücut kütle indeksi değerleri ışığında çalışanlarımızla 
yüz yüze görüşmekte, çeşitli yaşam değişikliği önerilerinde bulunmakta ve aralıklı takiplerle çalışanlarımızın bu 
konuda farkındalık kazanmalarını ve eyleme geçmelerini sağlamaya çalışmaktadır. 

Kritik ve zor bir olayla karşılaştığınızda, acil bir durumda nasıl bir aksiyon alırsınız?

Acil durumlara hazır olmak bu hususta yapılması gereken en önemli adımdır. Bu amaçla yıl boyunca işyeri he-
kimimizle birlikte, özellikle sık karşılaşabileceğimiz acil durumlar başta olmak üzere, çeşitli acil konularında sürek-
li eğitim yapmaktayız. Her perşembe günü İSB’ nde bu amaçla biraraya gelmekte ve bilgi tazelemenin yanısıra 
tecrübe aktarımı da yapmaktayız. Acil bir vaka ile karşılaştığımızda işyeri hekimimizin talimatları doğrultusunda, 
aldığımız temel eğitimlerin ve tecrübelerimizin ışığında müdahale etmekteyiz ve gerektiğinde vardiyadaki ilkyar-
dımcılardan da destek almaktayız. Tüm bu süreçleri Acil Durum Prosedüründe tanımlandığı biçimde yerine getir-
mekteyiz.

İşinizin  zor yanları nelerdir?

İşimizin zor yanları arasında vardiyalı çalışmak, çeşitli hastalıklara müdahale etme sırasında o hastalıklara yaka-
lanma riski,  çok farklı çalışan beklentilerini karşılamanın zorlukları sayılabilir. Sağlık hizmeti diğer tüm işlerden farklı 
olarak hata kabul etmeyen, sürekli gelişmeleri takip etmenin zorunlu olduğu bir iş olması ile stresli bir faaliyettir. 
Tüm bunlar hizmetimiz karşılığında aldığımız bir teşekkür, bir tebessüm, bir dua ile uçup gider, yerini iç huzuruna 
ve mutluluğa bırakır.



İSKEN, benimsediği  sürdürülebilir kalkınma ilkesi uyarınca çevreyi koruyarak yürüttüğü faaliyetinin yanı sıra 
Kurumsal Sosyal Sorumluluğunun da bilincinde olarak, yerel ekonominin canlandırılması ve yerel toplumsal kapa-
sitenin geliştirilmesi amacıyla; ekonomi, çevre, eğitim, sağlık, kültür, sanat ve spor alanlarında geliştirilen projelerle 
hem yöreye hemde çalışanlarına destek olmakta ve örnek olarak gösterilmektedir.

Bu yazımızla, örnek olarak işlettiğimiz tesisimizin yine örnek olarak gösterilen farklı bir yönüne, santral sahası 
içindeki yeşil cennetimize “floraya (bitki örtüsü)”  dikkatinizi çekmek istedik. Her ne kadar sürekli gözümüzün 
önünde olsa da, santral sahamızda ne ölçüde bitkilendirme yapıldığını, nasıl bir “doğal” çevre, yeşil cennet oluştur-
duğumuzu bazen gözden kaçırabiliyoruz.

AĞAÇLANDIRMADAN SONRAAĞAÇLANDIRMADAN ÖNCE

SANTRAL İÇİNDEKİ YEŞİL CENNETİMİZ 
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Santral faaliyetine henüz 
başlamadan önce, santral sa-
hasında nasıl bir peyzaj alanı 
oluşturulacağı, hangi türlerin 
yetiştirileceği planlanmaya 
başlamıştır. Bu çalışmalarda 
en çok dikkat edilen  husus-
lardan birisi, santral inşaa 
edilmeden önce sadece bo-
dur çalılardan oluşan arazi  
içinde yaşamaya müsait, aynı 
zamanda bölgenin doğal bitki örtüsünde de bulunan türlerin araştırılması olmuştur. İklim ve toprak özellikleri mü-
sait olsa da, bölgenin doğal florasında bulunmayan egzotik türler yerine, vitrin malzemesi oluşturmak kaygısı güt-
meden, mümkün olduğunca yöreyle özdeş türler kullanılarak bitki örtüsü oluşturulmaya çalışılmıştır. Uzun yıllardır 
devam eden çalışmalar ve çabalar sonucunda santral sahası yaklaşık 100 farklı türde 1.225.000’ in üzerinde bitki ile 
renklendirildi, santral sahası adeta bir yeşil cennet haline getirildi. Bu çabaları ve sonucunu görmek için arasıra bu 
sahalara göz atmak yeterli olacaktır.

ÖNCE

SONRA

ÖNCE SONRA
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Yalancı Akasya (Robinia) 

Santral sahasında 3.800 adet bulunmaktadır.
Kışın yaprağını döker, yaprak sapının iki tarafında çoğunlukla ku-

lakçıklardan değişmiş batıcı dikenler vardır. Yalın kat, tek tüysü yap-
rakların kısa saplı yaprakçıkları karşılıklıdır, tam kenarlıdır. Çiçekler 
aşağıya sarkan salkım biçimlidir, renkleri beyaz, pembe, kırmızıdır ve 
genellikle kokuludur. Baklaları uzun ve yassıdır.

Güneşli sıcak yerleri, hafif ve derin toprakları sever.
Yalancı Akasyalar uzun yıllardır Ülkemiz koşullarına uyum sağla-

mış, yerli bir tür gibi olmuştur. Kökleri azot depo eden mycorizza’lar-
ca zengindir. Bu nedenle her türlü toprakta, hatta kurak topraklarda 
bile yetişebilirler.

Çit Mazı (Platycladus orientalis) 

Santral sahasında 3.200 adet bulunmaktadır.
Servigiller (Cupressaceae) familyasından süs bitkisi 

olarak yetiştirilen herdem yeşil bir ağaç türü. 

20 m’den daha fazla boylanan ve 1 m genişliğe ula-
şabilen herdem yeşil bir ağaçtır. Kabuk kızıl kahverengi 
ile açık gri kahverenginde, ince, uzunlamasına soyularak 
dökülür. Bir düzlem üzerinde dizilen sürgünler yatay veya 
yükselmiş vaziyette yassıdır.

Kozalaklar tekli uçta yer alır bir yıl sonunda olgunla-
şarak açılır, olgunlaşmadan önce rengi mavimsi yeşildir, 
olgunlaşınca kızıl-kahverengi olur.

Dikenli Akasya (Acacia Caffra) 
Santral sahasında 2.350 adet bulunmaktadır.
12 metreye kadar boylanan küçük ağaççık, geniş taçlı,dallar birbi-

rinin içine geçmiş tacın alt kısmı düzdür. Dikenli olduğundan bahçe 
kenarlarında çit bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Yapraklar, her iki yüzü 
tüylü 8 çiftten fazla yaprakçıktan oluşur. Krem-beyaz renkli çiçekler 
solmaya yakın sarı renkli olurlar. Meyveler açıktan koyu kahverengiye 
değişen renkte olup, 17 cm uzunlukla kabuklu meyvedir. 

Peyzaj alanlarımızda en çok kullanılan “ağaç ve 
ağaççık” türlerinden örnekler  hakkında derlediğimiz 
bazı küçük bilgileri sizlerle paylaşmak istedik;

10

SAĞLIK, 

EMNİYET,

 ÇEVRE



Kızılçam (Pinus brutia Ten) 

Santral sahasında 580 adet bulunmaktadır.
Batı Anadolu ve Akdeniz bölgesindeki geniş alanlarda yayıl-

mıştır. Türkiye’de en büyük yayılışı Akdeniz kıyı kuşağı ile kıyıya 
yakın arka bölgelerdir. Ülkemizde 1500 m rakıma kadar yetişir. 

25 m boy, 60 cm kadar çap yapabilen önemli bir orman ağa-
cıdır. Önceleri piramit görünüşlü iken yaşlandıkça geniş tepeli 
görünüşe sahip olur. Kabuğu düzgün boz renkte iken yaşlanın-
ca, esmer kırmızımsı renkte kalın kabuk durumunda görülür. 
Yeni sürgünler kırmızımsı renktedir. Daha çok kızılçam adını da 
buradan almaktadır. 

Sıcaklık isteği fazla olan bir türdür. Kışları ılıman, yazları sıcak 
ve kurak olan yerlerde toprak bakımından zayıf, kayalık, kireçli 
ya da kumsal yerlerde yetişebildiği gibi elverişli iklim ve balçık-
lı topraklarda kaliteli gövde yapar. Çok derine giden kazık kök 
yapar. 

Kolay işlenmesi nedeniyle yapı malzemesi, mobilya ve am-
balaj sanayisinde kullanılır.

Fıstık Çamı (Pinus pinea) 

Santral sahasında 380 adet bulunmaktadır. 
Gençken yuvarlak, yaşlı halde dağınık şemsi-
ye gibi bir yapıya sahiptir. Düzgün bir göv-
deye ve bu gövdeden dik olarak çıkan yatay 
duruşlu dallara sahiptir. İğne yaprakları par-
lak açık yeşil renkli, 10-20 cm uzunlukta ve 
uç kısmı sivridir. Tohumları sert, soluk kırmı-
zı, uzunca ters yumurta biçiminde, oldukça 
büyük ve 3. yılda olgunlaşır. Toprak istekleri 
bakımından çok seçici olmasa da geçirgen 
kumlu, gevşek toprakları severler. 

Güneşli ortamlarda iyi gelişir, gençlikte 
hızlı büyür ve derine giden kazık kök siste-
mine sahiptir. 20-25 m boya ulaşabilir. 0-900 
m aralığında Başta Ege Bölgesi olmak üzere 
Marmara, Akdeniz bölgelerinde geniş yayılış 
gösterir. Rutubet isteği fazladır. Atmosforik 
kirliliğe ve yeraltı sularındaki tuzlulaşmaya 
karşı duyarlıdır. Türkiye İspanya’dan sonra 
en fazla alana sahip ülkedir. Yaklaşık 100.000 
hektar alanda saf ya da kızılçam ile karışık 
bulunur. Özel ağaçlandırmalarda da yaygın 
olarak kullanılan bir türdür.
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Kıbrıs Akasyası 
(Acacia cyanophylla) 
Santral sahasında 9.800 adet bulunmaktadır.
Ülkemizde Akdeniz, Ege Bölgesi ve Kıbrıs’ta ya-

yılış gösterir. Yuvarlak, gevşek tepelidir. Tepe çapı 4 
m’dir. Hızlı büyür. Maksimum 8 m boy yapar. Kumlu 
ve kireçli topraklarda iyi gelişir.  Kuru,  normal  top-
raklar ve sahil arazide yetiştirmeye uygundur.

Soğuk sebebi ile bitkide ölüm görülse de kökten 
sürgün vererek bitki yeniden yaşamaya başlar. 

Ilıman çevrelerde geniş ölçüde yetiştirilmektedir. 
Sıcaklığa ve susuzluğa dayanıklıdır.

Kuvvetli yaygın kök sistemi geliştirir. Kök boğa-
zından kuvvetli sürgün verir. Hep yeşil yapraklar şerit 
halinde, derimsi, mavi-yeşil, sapı ile birlikte 20-30 cm. 
uzun ve 2-3 cm. geniştir. Kuvvetli kök ve kütük sür-
günü verir.

Yayılıcı Ardıç (Juniperus Horizontalis)
Santral sahasında 38.500 adet bulunmaktadır.

3-4 m boylanma gösteren yatık, sürünücü bir ardıçtır. Gövde 
yaşlandıkça kabuk kabuk soyulur. Kozalakları olgunlaştıktan son-
ra siyah renk alır. Önceleri iğnemsi olan yapraklar pulsu yaprağa 
dönüşür. Kozalakları 8-9 mm ø’dadır. Genç sürgünleri yeşil gövde 
rengi yaşlanınca kırmızımtırak kahverengi renk alır. Yaprak rengi 
ise mavi-yeşil ve yeşildir. İlkbaharda çiçek açar, daha sonra ise koyu 
mavi renkli çok küçük meyve bağlar. Ilıman bölgelerde yetiştirilir.

Okaliptüs (Eucalyptus abdita) 
Santral sahasında 4.100 adet bulunmaktadır.
Mersingiller familyasından birçok türü bulu-

nan geniş bir ağaç cinsidir. Okaliptüs, her türlü 
iklim koşuluna adapte olmuş bir ağaçtır. Okalip-
tüs dünyanın en uzun boylu ağaçlarından olup 
100 metrenin üzerinde boya sahip bireyleri ol-
duğu bilinmektedir. Uzun ve iri gövdeleri saye-
sinde diğer ağaç türlerinden farklı olarak yetişkin 
bir okaliptüs ağacı bünyesinde 200 ila 1000 litre 
su bulundurabilir. Bu özelliğinden dolayı da bazı 
bataklık alanlara dikilerek o bataklık kurutulabilir 
ve ülkemizde de hayli örneği vardır ve başarılı bir 
yöntemdir.
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Mavi Servi (Cupressus Arizonica) 
Santral sahasında 8.400 adet bulunmaktadır.
10-15 m boy yapabilen yaprak dökmeyen bir bitkidir. Mavi-

yeşil pul yaprakları 4 köşeli sürgünler üzerinde yer alır. Olgun 
kozalakları 2,5-3 cm çapındadır. Sıcak ve kurak iklimlerde yetişir. 
Işık ağacıdır. Bu bitkinin rengi mavi olup  oldukça dikkat çekicidir.

Dağınık Servi 
(Cupressus sempervirens pyramidalis) 
Santral sahasında 10.500 adet bulunmaktadır.  20 metre   boylanabi-

len    sütun veya piramit     görünüşlü, geniş ve  yaygın  tepeli  sık dallıdır. 
Dalcıklar   ince,   dört köşeli ve   düzensiz dizilişlidir.   Işıklı, yarı gölge 
ortamları sever. Kurak, fakir ve kireci fazla olan topraklarda da yetişir. 
Çok miktarda su ihtiyacı yoktur.

Top Mazı (Thuja Or.Aurea Comp.Nana) 
Santral sahasında 180 adet bulunmaktadır.
Mazı’nın 5 türü bulunur ve servigiller famil-

yasındandır. Herdem yeşil bir bitkidir.
Genellikle piramidal bir gelişim gösterir. İb-

reli yaprakları çok sıktır. Yaprakları diğer ibre-
liler gibi sert değildir. Budanmayı çok severler 
ve eğer budanırlarsa çok güzel formları olur. 
Budaması ilkbahardan önce yeni sürgün ver-
meden yapılmalıdır. Türlerine göre kozalakları 
yumuşak veya sert olabilir. Tohumları küçük ve 
çok hafif ve elips şeklindedir.

Her türlü toprağa uyum sağlayabilirler hatta 
kireçli topraklarda bile iyi gelişirler. Nisbi nem 
bakımından fazla seçici değildiler. Orta ve çok güneşli yerlerde iyi gelişir. Üretilmeleri tohum, çelik ve aşı ile olur.
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                                               Yaşanan kazaların analizi gösteriyor ki; her on iş kazasının sekiz tanesinde  olaya karışan 
kişi  hatalıdır. Güvensiz davranışlar, güvensiz durumların neden olduğu iş  kazaları ve yaralanmalarının dört katıdır. 
Kazalar, birçok nedenden dolayı oluşabilir. Birçok sanayi dalında, bir kaza olduğunda insanlar suçlayacak birşeyler 
arama eğilimindedir. Çünkü suçlamak, aşağıda belirtilenler gibi “kök nedenler” bulmaktan daha kolaydır. Aşağıda 
sıralanan temel kaza nedenlerini göz önünde bulundurduğunuzda, bu tutum ve davranışlardan herhangi biriyle 
kendi tutum ve davranışlarınızı özdeşleştiriyor musunuz? Eğer öyleyse, henüz bir iş kazası yaşamadıysanız şanslısı-
nız. Ama bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabilirsiniz.

1. Kestirmecilik: 
Her gün işimizi daha hızlı ve daha verimli hale ge-

tirmek düşüncesiyle çeşitli kararlar alıyoruz. Zaman 
kazanmak için genellikle güvenli olmayan kestirme 
yolları seçerek kendimizin ve diğerlerinin güvenliğini 
ne kadar riske attığımızın farkında mıyız? İşyerlerinde 
güvenliği azaltacak kestirmeci davranışlar aslında kaza 
ve yaralanma riskini arttırmayla eşanlamlıdır.

2. Aşırı  özgüven: 
Güven iyi bir şeydir. Aşırı  güven ise iyi bir şey-
den daha fazladır. Bütün aşırı olan şeyler gibi 
güvenin de aşırısı iyi değildir. “Benim başıma 
asla gelmez” yaklaşımı, yanlış prosedür, uygun-
suz ekipman ya da hatalı çalışma yöntemlerine 
yol açmakta ve bunlardan herhangi biri ise iş 
kazasına ve yaralanmaya neden olmaktadır.

3. Bilgi eksikliği: 
Bir işi güvenli ve doğru olarak yapmak için öncelik-

le o işle ilgili bilginiz tam olmalı. Yapılacak çalışma hak-
kında bilgisi eksik olan veya tam bilgilendirilmemiş bir 
çalışanın başına gelebilecekleri hayal edebiliyor musu-
nuz? Yapacağınız çalışma ile ilgili yöntem, prosedür ve 
güvenlik önlemleri ile ilgili açıklama talep etmek ko-
nusunda utangaç olmayın. Boşuna dememişler;  “sora 
sora Bağdat bile bulunur” diye.

4. Kötü tertip düzen: 
Ziyaretçiler, yöneticiler ya da denetçiler çalışma 

sahalarında dolaştığında, tertip düzene bakarak sizin 
kalite, üretim ve iş güvenliği konusundaki yaklaşımınız 
hakkında fikir sahibi olurlar. Kötü tertip düzen her tür-
den tehlikelerin kaynağıdır. Bakımlı, tertipli, temiz bir 
saha, diğerlerinin takip edeceği standardı belirler. İyi 
tertip düzen hem gurur hem de güvenlik içerir.

YEDİ ORTAK KAZA NEDENİ
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5. Görmezden gelmek: 
İş güvenliği kural ve prosedürlerini bile-

rek görmezden gelmek ve yoksaymak sizi ve 
iş arkadaşlarınızı tehlikeye sokabilir. Halbuki 
çalışanların üstüne düşen kendi kişisel kural-
larını koyup uygulamak değil, şirketinin ku-
ral ve prosedürlerine uymaktır. İş güvenliğini 
“görmezden gelmek”, “görünmez olmanıza” 
yol açabilir!

6. Dikkat dağınıklığı: 
Evde geçirilen kötü bir gün veya olay, işyerine gider gitmez unutulamaz ve gün boyu yaşanılan endişe ve sıkın-

tılar, iş güvenliği açısından tehlikeli bir kombinasyon oluştururlar. ‘Zihinsel’ koruyucunuzun zayıf düşmesi, dikkati-
nizin güvenli çalışma kurallarından uzaklaşmasına yol açabilir. Ayrıca, yoğun çalışma dönemlerinde de dikkatiniz 
dağılabilir. Birileri tarafından “sadece bir dakikalığına” dikkatinizin dağıtılması sonucunda kazaya maruz kalmayın... 

7. Plansızlık: 
Bir işe başlamadan önce o işin her aşamasındaki tüm 

boyutlarının planlanması ve sistematik risk analizleri, iş 
sırasında oluşabilecek kazaları önceden görmenize yarar. 
Çalışma Risk Analizleri güvenli ve etkili bir şekilde çalışma-
nın yollarını çözümlemek için en akılcı ve etkili bir araçtır. 
Işe başlarken aceleci olmak, ya da işin tamamını gözden 
geçirmemek, sizi zarara uğratabilir. Bunun yerine, işinizi 
planlayın ve ardından planınıza uygun çalışın.

‘‘Dikkatli olmak, bir kez ölmekten 100 kat daha iyidir’’  (Mark Twain)
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İsken Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen Bahar Şenliğimiz, çalışanlarımız ve ailelerini biraraya getiren güzel bir 

organizasyon olarak 2004 yılından bu yana her yıl düzenlenmektedir.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 8.’sini düzenlediğimiz şenliğimizi 10 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirdik. Şenliği-
mize yine  çalışanlarımız ve aileleri yoğun ilgi gösterdiler. Sonbahar günlerini yaşadığımız güzel, güneşli bir havada 
gerçekleşen organizasyonda özellikle çocuklarımız kurulan oyun standlarının başında uzun kuyruklar oluşturdular. 

Çocuklarımızın çok ilgisini çeken oyun makinaları ve diğer oyun grupları, onların eğlenceli vakit geçirmelerini 
sağladı. Yapılan piyango çekilişi ile şanslı çalışanlarımız çeşitli hediyeler kazanma fırsatı buldular. Her zaman olduğu 
gibi piyango çekilişi, “ bu sefer bana kesin çıkacak ” diyen pek çok çalışanımız tarafından heyecen içerisinde takip 
edildi. :)

BAHAR ŞENLİĞİ
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Ayrıca organizasyon süresince sunulan ik-
ramlarla, piknik havası içerisinde, eğlenceli vakit 
geçiren misafirlerimiz, son olarak canlı müzik eş-
liğinde doyasıya  eğlendiler. 

Akşamın ilerleyen saatlerinde evlerine dönen 
misafirlerimiz, eğlenceli bir gün geçirmenin tatlı 
yorgunluğu ile sonbaharı neşe içerisinde karşıla-
mış oldular.
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UÇURTMA VE PASTA ŞENLİĞİ

En ilginç uçurtmaEn güzel uçurtma

18

4 Haziran 2011 tarihinde, şirketimiz 
Sosyal Tesisleri’nde,  çalışanlarımız ve ai-
lelerinin katılımıyla “Uçurtma ve Pasta Ya-
rışması”  düzenledik. Bir şenlik havasında 
geçen yarışmalar çok eğlenceli saatlere 
sahne oldu. Her iki kategoride de  reka-
bet, son derece iddialı yarışmacılarımızla 
oldukça yüksekti.

16:00 – 19:00 saatleri arasında düzen-
lenen yarışmalarda; Uçurtma kategori-
sinde çalışanlarımız çocukları ile birlikte 
yarışırlarken, Pasta kategorisinde İsken’li 
bayan çalışanlarımızdan bazıları ile bazı 
bay çalışanlarımızın eşleri yarıştılar.

Uçurtma Yarışmasında,  jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda;
•En Güzel Uçurtma dalında Vardiya Amirlerimizden Özgür Tuncel’in kızları Nil Deniz ve Ekin,
•En Yükseğe Çıkan Uçurtma dalında Türbin Bölümü Mekanik Teknisyenlerimizden Ümit Toksoy’un  kızı  Dilan,
•En İlginç Uçurtma dalında ise Vardiya Elektrik Teknisyenlerimizden Yusuf Dursun’un çocukları Murat, Enes Baki ve 

Beyza Gül  1. Oldular.

Yarışmalar sırasında Jüri üyelerimizin takdiri ile, Uçurtma Kategorisine “ En Çevreci Uçurtma “ kategorisi eklen-
miş ve Laboratuvar Teknisyenlerimizden İbrahim Göktan’ın çocukları Hikmet Taha ve Ceren Sena  bu dalda birin-
ciliğe layık görülmüştür. İbrahim Bey çocuklarıyla birlikte, tamamen geri dönüşebilir malzemelerden hazırladığı 
uçurtma ile jürimizin takdirini kazanmış ve beğeni toplamıştır.

ETKİNLİKLER



En çevreci uçurtma

Birinci olan pasta

En yükseğe çıkan  uçurtma

19

Pasta Yarışmasında ise 9 yarışmacı yarışmış, yarışma jürisinin 
yaptığı değerlendirmeler sonucunda ;

•Türbin Operatörlerimizden Erkan Özkan’ın eşi İdil Özkan  1.,
•Vardiya Amirlerimizden İhsan Acar’ın eşi Vildan Acar 2.,
•Ofis Elemanlarımızdan Pınar Benli 3.’lüğe layık görülmüşlerdir. 

Hem lezzet hem de görselliğin jürimiz tarafından değerlendiril-
diği Pasta Yarışmasında İdil Hanım, şeker hamuru ile hazırladığı pas-
tasıyla öne çıkmış ve birinciliği kazanmıştır.

Her iki kategoride de tüm yarışmacılara katılım sertifikası dağı-
tılmış, uçurtma yarışmasına katılan tüm çocuklarımıza kitap, pasta 
yarışmasına katılan tüm yarışmacılara da küçük sürpriz hediyeler 
verilmiştir. Tüm çalışanlarımızın oldukça eğlenceli vakit geçirdiği ya-
rışmalar, önümüzdeki yıl tekrarlanması yönünde yapılan temenniler 
ile son bulmuştur.

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederken, nice güzel 
organizasyonlarda tekrar birarada olmayı diliyoruz...
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SAĞLIKLI YAŞAM

Yaratıcı ve berrak bir zihin, ne dilerseniz yemenize rağmen ince diri bir vücut...
ruhunuz hayat dolu, her sabah mutlu uyanıyor, mutlu uyuyorsunuz, kan değerleriniz 

sınırlar içinde, işteki performansınızdan amiriniz ve arkadaşlarınız memnun...Grip, soğuk algın-
lığı size yaklaşamıyor, yüksek tansiyon, şeker hastalığı size çooook uzak...Hatırladınız mı? Tüm bunlara 

günde sadece 30 dakika doğru nabız ile koşarak sahip olabileceğinizi yazmıştık bir önceki Sesimiz sayısında. 
Yalnızca ilk adımı atmanız yeterliydi. Ve bir çok çalışanımız bu sese kulak verdi, bir çift spor ayakkabısı ile kendini 
yollara vurdu bile.

                                                             Koşmak Herşeye İyi Geliyor
  
Koşmanın yararlarını öğrendikçe ona daha çok bağlanacaksınız.Siz koştukça bedeninizde neler oluyor bir ba-

kalım.
•Beyin: Aldığınız oksijen miktarı iki katına çıktı, beyne daha çok oksijen gidiyor. Bu sizi uyanık tutacak, düşünce 

makinanız daha verimli çalışacak.
•Sinir ağlarınız: Koşarak beyninizdeki sinir ağları sürekli yeni bağlantılar, yeni bilgi akış rotaları oluşturur, beynin 

yaşlanması gecikir. Hafızanız güçlenir, öğrenme beceriniz ve yaratıcılığınız artar.
•Pankreas: Bedeninizdeki hücreler pankreasın salgıladığı insülün hormonuna daha duyarlı olur, kan şekeri ayarınız 

kolaylaşır, bu da şeker hastalığı riskinizi çok düşürür.
•Kaslar ve damarlar: Kaslar çalıştıkça dolaşım rahatlar, hücrelerin verimliliği, enerji yakışı artar, yağlar yakılır, 

ödemler çözülür, varis olasılığı azalır.
•Kalp ve metabolizma: Kalp daha kuvvetli ve verimli çalışır, oksijenli kanın akıcılığı artar, kalbin beslenmesi düzelir, 

kalp krizi riski azalır. Dinlenme halindeki nabzınız düşeceği için kalp daha çok dinlenir, ömrü uzar. Tansiyon normalleşir, 
kötü kolesterol düşer, iyi kolesterol yükselir.Yağ yakımı hızlanır, vücudun çalışma kapasitesi yükselir.

•Akciğerler: Solunum kapasitesi artar, vücut bol oksijenle beslenir, bedeniniz dinç ve enerjiktir.

  
  Bilin ki sizin durumunuzda olan çok kişi var. Bu durumu kolayca değiştirebilirsiniz, tıpkı sabah uyandığınızda düşün-

meden yüzünüzü yıkadığınız gibi, bu da kolayca alışkanlık haline gelebilir. İşte yolu.
   •Koşmak için düşünmeden harekete geçin. Bunun yolu dört hafta boyunca her sabah aynı saatte kalkıp koşmaktan 

geçiyor. Yatmadan evvel koşu ayakkabınızı yatağınızın yanına yerleştirin, sabah erken kalktığınızda başka hiç bir şey 
yapmadan ayakkabılarınızı giyin ve o dakika kendinizi dışarı atın. Sabah rutinlerinizin sizi oyalamasına, koşuya çıkma-
mak için binlerce bahanenin aklınıza üşüşmesine müsade etmeyin. Düşünmeyi bir kenara bırakın, koşmaya başlayın, 
dördüncü haftanın sonunda bağımlı hale geleceksiniz. Koşmadığınız gün eksiklik duyacaksınız.

   •Sabahın temiz,  egzos gazları ile kirlenmemiş havasında hafif koşunuzu yaptınız. Henüz kurşun gibi ağır beden-
lerini yataktan kaldıramamış, hatta işe geldiğinde bile uyurgezer olanlara göre siz koşunuzu yapmış, duşunuzu almış, 
koşarken beyni yıkayan bol oksijenin etkisi ile dünden kalan aklınızdaki sorunlarınıza çözümler bulmuş halde ve gülüm-
seyerek güne hazırsınız. 

İsteklisiniz Ama Bir Türlü Başlayamıyorsunuz...

MUCİZEYE UZANAN ADIMLAR
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Koşucular için en ideal içecek elma suyu ile maden suyu 
karışımıdır.
 •Seyahatlerinizde koşu ayakkabınıza çantanızda yer 
açın, güneşin doğduğu saatlerde kimse sizi toplantıya 
davet etmeyecektir. 

Koşmaya başladınız ve vücudunuzdaki olumlu 
gelişmelerin daha hızlı ortaya çıkmasını istiyorsanız, 
koşuyu beslenme ile destekleyin. Bunu yapmak 
sandığınızdan da kolay olacak. Öncelikle besinlerle 
vücudunuza, daha doğrusu kilometrelerce uzunluk-
taki damarlarınıza, göbek ve kalçalarınıza depoladığınız 
yağları azaltmakla başlayın. Bunun için işte ipuçlarınız:

•Hafif ve doğal yiyecekler tüketin. Kabuğu ile 
haşlanmış 100 gram patatesteki yağ oranı 0,3 gram, 
patates cipslerinde 40 gramdır.

  •Yemeklerinizi az yağ ile yapın, tavaya, tencereye bir 
kaç damla yağ damlatın. 

 •Yağı olmayan besinleri tüketin.Tek başlarınayken 
meyve, sebze ve patateste bir gram yağ bulunmaz. Izga-
ra ve buğulamalarınızı yağsız yapın. Balık ve et grubu ile 
peynir ve süt ürünlerinin yağsız, az yağlı olanlarını tercih 
edin  Bir kase yağlı yoğurtta 5,3 gram yağ bulunurken, 
yağsız yoğurtta sadece 0,3 gramdır.

  •Sabahları müsli ile kahvaltı yapın, müslinizi de kend-
iniz yulaf ezmesi, yağsız süt ürünleri ve taze meyve ile 
hazırlayın.

 •Abur cubur olarak meyve dondurması, havuç, 
salatalık tercih edin, birer yağ fıçısı olan kek, pasta, don-
durma ve çikolata ile vedalaşın.

   •Bir yemek kaşığı yağda 90 kalori vardır, yağı damlalıkla 
kullanın, salatalarınızı yağa batmaktan kurtarın, yağ yer-
ine yağsız yoğurt veya peynir ile zenginleştirin. Tavuğun 
derisini, etlerin kenarlarındaki yağları pişirmeden önce 
uzaklaştırın. Kızartmaları hayatınızdan çıkarın, et ve 
balıkları ızgara veya buğulama yapın. Mercimek en 
yararlı protein deposudur, et, balık ve süt ürünlerinden 
farkı yağsız protein içermesidir.

Bir sonraki Sesimiz’de koşarak, yiyerek, düşünerek 
gençleşmenin sırlarını paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdilik 
sağlıcakla kalınız!

     
 Koşu kadar uygulaması kolay, etkisi güçlü başka bir 

spor yoktur. Başka hiç bir spor bu kadar sağlıklı ve doğal 
değildir. Yüzyıllar önceki atalarımızı ve günde yaklaşık 
10 kilometre koşan (onlar buna oyun diyor) çocukları-
mızı gözünüzün önüne getirin. Koşuya başlamadan...

   
•Esnetme hareketlerinizi yapın. Yataktan kalktığınız-

da bedeninizi uyandırmazsanız sakatlanma olabilir. Beş 
dakika tempolu yürüyüşün arkasından esnetme hare-
ketleri ile kaslarınızı ve eklemlerinizi esnetin. Ardından 
koşuya devam edin. Koşuyu bitirince aynı esnetme ha-
reketlerini tekrarlayın.

   
•Uygun bir ayakkabı giyin. Özellikle beton veya asfalt 

gibi sert zeminde koşacaksanız, bir spor mağazasından 
bu zeminlere uygun ayakkabı alın,  kemik ve eklemleri-
nizi sert zeminin zararlarından korumuş olun.

   
•İki bardak su için. Koşmaya başlayınca su kaybınız 

artacak. Kalsiyum ve magnezyum değerleri 100 mg/
l’den fazla olan maden sularını tercih edin.

   
•Güneşin zararlı ışınlarından korunun, cildinize UV 

koruyucu krem uygulayın ve şapka kullanın. Soğuk ve 
yağışlı havalarda ise basit bir yağmurluk ve şapka tercih 
edin.

   
•Ateşiniz varsa koşmayın, dinlenin, vücudunuza mik-

roplarla savaşmak için fırsat verin. Yaralanma halinde 
tam iyileşmeden ve hekim onayı olmadan koşuya ara 
verin. Koşarken vücudunuzu dinleyin, aşırı yorgunluk, 
şiddetli ağrı kalp krizine davet çıkarır.

 •Tek başınıza koşmak istemiyorsanız bir arkadaş bu-
lun ve onunla koşun. Parkurlarınızı değiştirmek, farklı 
havayı içinize çekmek keyfinizi artıracaktır.

 •Kendinize ulaşılması kolay hedefler koyun, koşma-
nın keyfini hissedin. Bir haftada kimse Avrasya marato-
nuna katılacak hale gelemez. Vücudunuz, bacaklarınız, 
kaslarınız önce direnecektir, vazgeçmeyin, inatla ko-
şun...zamanla alışırlar.

  •Yaş 35’i geçmiş ve yeni başlıyorsanız önce bir heki-
me danışın.

  •Mideniz boş ve son yemeği en az 3 saat önce ye-
mişseniz, koşu için idealdir. Koşu ardından bir iki litre 
sıvı alın, kaybettiklerinizi tamamlayın.

Koşmaya başlamadan...

Koşuya beslenme takviyesi
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KİŞİSEL GELİŞİM

  Çalışanların, kurumsal yetkinlikleri ne kadar 
içselleştirerek hayata geçirdiklerini görmeleri-
ne fırsat sağlayan Sal eğitimi (Lost projesi), tüm 
aktiviteleriyle yaşayarak öğrenmenin güzel bir 
örneği oldu. 

      
Eğitimin ilk aktiviteleri, katılımcıların farklı 

bakış açılarının problemlerin çözümüne ulaş-
madaki kritik önemini görmelerini sağladı ve 
eğitimin diğer  adımları için önemli ipuçları ver-
di.  Katılımcılarımız, diğer aktivitelerde, eğitimin 
asıl hedefi olan salın yapımı için gerekli olan 
bidon ve kalas gibi malzemeleri toplayabilmek 
amacıyla  kendilerine verilen görevleri, verilen 
sınırlı süre içerisinde yerine getirmeye çalıştılar. 

         
Aktiviteleri başarılı bir şekilde tamamlayarak 

sal için yeterli malzemleri toplayan ekibimiz, etkin bir planla-
ma aşaması sonrasında kısa sürede salın yapımını 
tamamladılar ve verilen süre dolmadan tüm katı-
lımcıların karşı kıyıya ulaşmalarını sağladılar.

Ekip çalışması, zaman yönetimi, planlama, etkili 
dinleme, delege etme ve liderlik gibi birçok yetkin-
likle ilgili çok önemli farkındalıklar yaratan Sal projesi, 
temponun hiç düşmediği, her aşamasında heyecanın 
dorukta olduğu güzel bir eğitimdi ve verilmek istenen 
mesajlar güçlü bir şekilde vurgulandı.

        

Birçok bölümden çalışanların katılımı ile gerçekleştirilen 
‘Proaktif Davranış Becerilerini Geliştirme’ konulu eğitim yeni 
gruplarla devam etmektedir. Paylaşıma dayalı, uygulamaya dö-
nük ve katılımcılara özgü fayda yaratmayı hedefleyen eğitim, 
katılımcılarımız tarafından oldukça beğenilmiş ve katılımcıla-
rımız iş yaşamının yanısıra özel yaşamlarında da bu eğitimden 
fayda sağladıklarını belirtmişlerdir.

GELİŞİM AKTİVİTELERİMİZ
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Takım çalışması akti-
vitelerimizin bir diğeri 15 
katılımcımızla Abant’ta 
gerçekleşti. Sınırları aşmak 
(insanın kendi düşünebile-
ceğinden fazlasını yapabi-
leceğini keşfetmesi), güven 
oluşturmak, takım içinde 
cesaretlendirme ve destek 
vermek gibi konuların öneminin vurgulandığı eğitimde katılımcılarımız keyifli bir ekip çalışmasıyla 
‘‘Birlikte El ele Zirveye’’  dediler.
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İÇİMİZDEN BİRİ

Operasyon Mühendisleri-
mizden Enis Bayar’ın dansa 
olan ilgisini, tutkusunu bilen-
leriniz vardır. Fakat bilmeyen-
ler veya bilip te detaylarını 
merak edenler için kendisi ile 
dans üzerine bir söyleşi yaptık. 
Enis Bey’in dans yolculuğunu, 
dansa olan tutkusunu kendi 
ağzından hep birlikte dinleye-
lim...
   •Dansa ne zaman ilgi duyma-
ya başladınız? Ne zamandan 
beri dans ile uğraşıyorsunuz?
Eskiden beri ilgi duyardım ve 
seyretmeyi de severdim ama 
eğitimini alıp uygulama fırsatı-
nı 6 yıl önce bulabildim. (Keşke 
üniversitede, öğrencilik yılla-
rımda tanışabilseydim diye de 
hayıflanırım). Altı yıl önce Ada-
na Yelken Kulüp’te bir Latin 
Gecesine katılmıştım ve  ben 
niye yapamayayım deyip ders 
almaya başladım. 

   •Hangi dans türü/türleri ile uğ-
raşıyorsunuz?

Önceden latin dansları- salsa, 
bachata, marengue- yapıyordum 
ama artık sadece Arjantin Tango. 
Tango bambaşka ve onun verdiği 
hazzı, coşkuyu başka hiçbir dans 
vermiyor.

   
•Dans ile ilgili eğitim sürecinizden 

biraz bahseder misiniz? Ne kadar 
eğitim aldınız? Hala derslere devam 
ediyor musunuz?

Üç yıl latin dersleri eğitimi al-
dım, ardından Arjantin Tangoya 
geçtim. 1,5 yıl da tango eğitimi 
aldım. Şu an düzenli ders almayı 
bıraktım fakat fırsat buldukça mi-
longa gecelerine katılıyor, work-
shoplarda eğitim almaya çalışıyo-
rum. Tangoda eğitim hiç bitmiyor; 
hiçbir zaman yok ki ben tangoyu 
öğrendim diyebilesiniz. 

   
•Dansın size, iş ve özel hayatınıza 

etkileri oldu mu? Hayatınıza ne gibi 
etkileri var?

Eşimle de tanışmama tango ve-
sile oldu. O da tangoyu çok seviyor. 
Aslında biz bize yetiyoruz. Bazen 
evde dans ediyoruz, bazı akşamlar 
da lojmanın restoranının terasın-
da, havuz başında. Bazen de özel 
gecelerde ya biz piste fırlıyoruz ya 
da davet ediliyoruz. Dans herşey-
den önce özgüveninizi artırıyor. 
Dans pistine çıktığınızda öncelikle 
partnerinizle birlikte, müziğin siz-
de uyandırdığı duygularla birşeyler 
paylaşmak niyetindesinizdir. Fakat 
dışarıdan bazı gözlerin sizi izlediği-
ni hisseder ve hatta farkedersiniz. 

Benim dans ederken hiçbir za-
man başkalarına şov yapmak der-
dim olmamıştır, fakat pistte tabii ki 
kendinizi, yaptıklarınızı izleyenlere 
de sunuyorsunuz. Bunu yapabil-
mek de kendinize güveni gerek-
tirir. Tango özellikle duruşunuzu, 
yürüyüşünüzü, nefes alıp verişinizi, 
karşınızdakiyle etkileşiminizi, ile-
tişiminizi de düzeltip, geliştiriyor. 
Diğer danslar yoğun bir fiziksel 
aktivite gerektirebilir, müziğin be-
lirli ritminde belirli hareketleri yap-
mayı ve ezberi gerektirebilir, fakat 
tangonun özü yoğun bir etkileşim, 
müziği ve partnerinizi hissetmeniz 
ve uyum içinde, müziğin de ruhu-
nuzda uyandırdığı çağrışımlarla 
eşinizle doğaçlama bir yolculuğa 
çıkmaktır.  Tangoyu her yaştan her 
insan yapabilir, ki yapıyor da. Tango 
size pek çok şey öğretiyor. Tangoda 
aynen hayatta olduğu gibi (iş ya-
şamı yada özel yaşam farketmez):

 
1.Adımınızı attığınız yer çok 

önemlidir; çünkü her adım size 
sayısız fırsatlar ve birkaç tuzak 
hazırlar. Yolunuzu dikkatlice ve 
düşünerek seçmelisiniz. Her adı-
mınız kesin ve emin olmalıdır.

 
2.Müziği dinlemelisiniz; Haya-

tınızda büyük etkileri olabilecek 
küçük değişiklere kulağınızı ka-
bartmalı ve duyduklarınıza uygun 
hareket etmeli, uygun tepkiler ver-
melisiniz (buna iç sesiniz de dahil).

Enis Bayar ve Tango
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3.Tutku yoksa sadece hareket ediyorsunuz demektir; 
Hiçkimse hiçbir şeye tutkuyla sarılmadan başarılı olamaz . Yaptığınız herşeyi 

tutkuyla yapın, başarı ardından gelecektir.
       
4.Yönetmek için üç adım ötesini düşünmelisiniz; Sürekli yarının fırsatları ve 

alacağınız kararlar üzerinde durmalısınız. Her zaman sonraki adımlarınızın sizi 
nereye götürdüğünü bilmelisiniz.

    
5.İlişki yoksa iletişim de yoktur; Eğer niyetlerinizi, arzularınızı ya da tepkiler-

inizi iletmek için hiçbir yolunuz,vasıtanız yoksa hayatta herşey durur. Hayatta gü-
zel, anlamlı ve pozitif bir şeyler yaratabilmek, 
sürekli ve kesintisiz iletişim ve ilişki gerektirir.

       
6.Bir yolculuktur; “Tangoyu öğrendim” 

diyebileceğiniz bir zaman hiçbir zaman 
gelmeyecektir (aynı şekilde hayatı ve insanları 
da). Peşinden gidilecek sayısız fırsatlar ve her 
fırsatta öğrenilecek ayrı bir ders vardır.

    7.Tango için iki kişi gerekir; Tek başınıza tango yapamazsınız öyleyse insanlarla 
ilişkiye geçin (tek başınıza yaşayamayacağınız gibi). Tek başınıza kavga edemezsi-
niz, öyleyse hatalarınızı kabul edin. Tek başınıza başarılı olamazsınız, öyleyse başa-
rılarınızı birlikte kutlayın.

    •İş dışında farklı bir alanda bir şeyler yapmak 
isteyen, bir uğraşı edinmek isteyen kişilere dans ile 
uğraşmalarını önerir misiniz? Neden dansı önerir-
siniz? Her  ne kadar bölgemizde fırsatlar kısıtlı, Adana’da tango yaygın olmasa da, 
özellikle Arjantin Tangoyla (değişik versiyonları da var) ilgilenmelerini öneririm. 
Kendi farkındalığınız artacak ve potansiyeliniz konusunda fikirleriniz değişecektir. 
Bu dansı  her yaştan herkes yapabilir, özünde uyum içinde yürümek vardır. Hem gü-
zel bir fiziksel aktivitedir, hem sosyalleşmenize katkı sağlar. Dünyada ciddi bir tango 
sever kitlesi vardır. Tango hem bedeninizi hem de duygularınızı tanımanıza yardımcı 
olur, hem iletişiminizi geliştirir, hem de olumsuz yanlarınızı fark ederek düzeltmeye 
başlarsınız. 

Kendiniz uğraşamasanız bile, çocuklarınızı yönlendirmenizi tavsiye ederim. 
Önemli bir husus daha var. Dansı genelde bayanlar ister ve eşlerini, erkek arkadaş-
larını kendileriyle gelmeleri için ikna etmeye çalışır. Bu söyleyeceklerimden sonra 

erkekler koşa koşa dansa gitmek isteyecektir. Tangoda-dansta- erkek dansı yönetir, ne yapacağını kadına söyler; 
kadın ise nasıl ve ne zaman  yapacağına karar verir. Erkeklerin egemen olduğu tek yer dans pistidir ve bu fırsatı 
kaçırmamalarını tavsiye ederim :))

   
 •Bundan sonraki yaşantınızda dansın yeri ne olacak? Başka hedefleriniz, planlarınız var mı bu alanda?
Bunu eşimle de konuştuk, tartıştık. Dans bizim için tango demek ve  her zaman hayatımızda olacak. Zaten daha 

öncede belirttiğim gibi, tanışmamıza da vesile oldu . Hedefimizde dansımızı teknik ve estetik olarak ilerletebilmek ve 
bunun için de fırsat buldukça tango etkinliklerinin içinde yer alabilmek var. 

Enis Bey’e ve eşine mutluluklar diliyor, dansın hayatlarında her zaman tüm güzelliğiyle yer almaya devam etmesini           
diliyoruz.



Bu sayımızda, şirketimizde I&C olarak ta bilinen 
“ Ölçü ve Kontrol “ bölümünü tanıyacağız. Ölçü ve 
Kontrol Bölümü 2001 yılında Müdürlük olarak ku-
rulmuşken, 2010 yılında yapılan organizasyonel dü-
zenleme ile Elektrik Bakım Bölümü ile birleşmiş olup, 
Elektrik Grup Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine 
devam etmektedir.

Ölçü ve Kontrol Bölümümüz Sn. Seyhan Karabu-
lut yönetiminde 2 Şef Mühendis, 3 Bakım Mühendi-
si, 5 Formen,  6 Teknisyen ile işlerini yürütmektedir. 
Bölümümüzün elektronik laboratuvarı ilk yıllarda 
kontrol odası binasında 16. Mt’ de iken 2011 yılında, 
tüm elektronik parçaların bakımı, kalibrasyonu için 
gerekli olan iklim ve nem kontrolünün sağlandığı bir 
laboratuvar olarak,  mekanik atölye üzerindeki yeni 
yerine taşınmıştır. Ölçü ve Kontrol Bölümü 10.000’ in 
üzerinde ölçüm ve kontrol noktasının  kalibrasyon, 
bakım ve yedeklemesi ile 25.000’in üzerinde sinyalin 
işlenmesi  faaliyetlerini sürdürmektedir.

Deneyimli kadrosuyla sadece mevcut bakım işlerinin 
yürütülmesi ile kalmayıp, aldığı teknik eğitimleri tecrü-
beleri ile de birleştirerek, I&C kaynaklı arızaların oluşma-
sını engellemek ve Santralimizin emre amadelik hedefini 
yükseltmek için gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmekte-
dir. Ekipmanlarda gördüğü zayıf noktaları birer birer ele 
alarak iyileştirme projeleri hazırlamakta ve geliştirdiği 
çözümlerle iyileştirme maliyetlerinin düşürülmesine kat-
kıda bulunmaktadır. Santral genelinde hangi ekipmana 
nasıl bir bakım gerekiyorsa, ona uygun olarak koruyucu, 
kestirimci ve arıza bakım planları oluşturmaktadır. Takip 
edilen tüm ekipmanların güncelliğini sağlamak için, ken-
di bünyesinde yeni elektriksel ve P&ID çizim programları 
ile tüm Santralin en son halini yansıtacak çizimlere baş-
lamıştır. 

Devreye girdiği günden beri sorunsuz çalışan otomas-
yon sistemlerimiz ve  güncelliğini yitiren ekipmanlarımız 
da takip edilmekte, yeni versiyon sistem veya ekipman-
larla ünite bazında kademeli olarak yenilenmektedir. 

ÖLÇÜ VE KONTROL BAKIM BÖLÜMÜ
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BÖLÜMLERİMİZİ

TANIYALIM



Seyhan Karabulut – Elektrik Grup Müdürü

Yusuf Serkan Yavaş–Ölçü ve Kontrol Sorumlu Şef Mühendisi

Zekeriya Serdal Uğur–Kontrol Sistemleri Sorumlu Şef Mühendisi

Ayhan Aras – Kontrol Sistemleri Mühendisi

Muhammet Altaş – Ölçü ve Kontrol Bakım Mühendisi

Hasan Utku Kılınç - Ölçü ve Kontrol Bakım Mühendisi

Tümer Özdemir – I & C Formeni

Bölüm Çalışanları

Santralimiz çok yüksek bir teknoloji kullanıla-
rak dizayn edilmiş olduğundan işletilmesinin de 
sorunsuz olarak devam edebilmesi için, iş akışı 
içerisinde eğitimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ölçü 
ve Kontrol bölümümüz çalışanları, diğer tüm bö-
lümlerimizde olduğu gibi, eğitimleri çok önem-
semekte ve  her yıl şirket içi ve şirket dışında çe-
şitli mesleki eğitim programlarına katılmaktadır. 

Tüm bölümlerimizde olduğu gibi, Ölçü ve 
Kontrol Bölümümüzü de  tüm işlerini görev ve 
sorumluluk bilinci ile yürütmeleri ve sürekli ge-
lişime verdikleri önem için kutluyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.

Adem Çelik – I & C Formeni

Yaşar Üstün – I & C Formeni

Nurettin Aktaş – I & C Formeni

Servet Kurt - I & C Formeni 

Osman Yülek – I & C Teknisyeni

Mehmet Orhan Özaltun – I & C Teknisyeni

Naim Şahin – I & C Teknisyeni

Yunus Emre Çetin – I & C Teknisyeni

Ramazan Fatih Aktan – I & C Teknisyeni

Abdullah Görcü – I & C Teknisyeni
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Uluslararası  Gemi ve liman Tesisi Uygulama Yönetmeliğinin 15’nci madde 2’nci fıkra C bendi 
gereğince Liman Tesisi Güvenlik Sorumluları (LTGS),her takvim yılı içerisinde ISPS Code’a tabi Liman 
Tesislerinde, Liman Tesisi personelinin LTGP nına göre belirlenmiş tüm güvenlik seviyelerindeki gö-
revlerini yerine getirip getiremediklerini kontrol etmek ve temel güvenlik unsurlarını test etmek 
maksadıyla ISPS Code tatbikatı yaptırılmasını zorunlu kılmıştır. Bu zorunlu duruma göre her takvim 
yılında Liman Tesisimizde ISPS Code tatbikatları yapılmaktadır. 2011 Yılı içerisinde ise ISPS Code tat-
bikatımız 23.06.2011 tarihinde icra edilmiştir.  Hazırlanan kapsamlı senaryo uygulanmış, senaryo akı-
şı içerisinde Yumurtalık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri senaryodaki görevlerini icra etmek üzere 
tatbikata fiili olarak katılmış, Botaş Liman Başkanlığı ise senaryo uygulamasını fiili olarak gözlemci 
statüsünde izlemiştir.

Kapsamlı senaryo uygulaması esnasında Özel Güvenlik Personeli fiili olarak aşağıdaki temel gü-
venlik unsurlarını test etmiştir.

2011 ISPS CODE TATBİKATI

İSKEN’DEN

HABERLER
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İSKEN’DENHABERLER

      •Muhabere usulleri ve muhabere cihazlarının yeterliliği,

      •LTGS ile yerel otoriteler arasındaki işbirliği ve koordinasyon usulleri,

      •Personelin acil durumlar karşısındaki reaksiyonları,

      •Güvenlik cihazlarının yeterlilik durumu,

      •Güvenlik Seviyesi 2 ve Güvenlik Seviyesi 3’te alınan tedbirler,

      •Tatbikat kapsamında kullanılan raporlar,

       •Liman Tesisi Özel güvenlik personelinin LTGP’ nında tanımlanan görevlerini güvenlik seviyelerinde yerine geti-

rebilmelerinden emin olma durumları,

     •Tatbikat idare merkezi olarak “Güvenlik kontrol merkezi”  seçilmiş ve bu merkezden hem yerel otoriteler ile 

iletişim, işbirliği ve koordinasyon usulleri, ayrıca senaryo akışı içerisinde yer alan bölümler ile iletişim, işbirliği ve 

koordinasyon usulleri, test edilmiştir.

        Tatbikata 23.06.2011 günü Deniz Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğünün Güvenlik Seviye 2 uygulama 

emri doğrultusunda saat  09:20’de başlanmış, aynı gün saat 10.40 civarında başarıyla sona ermiştir.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED’in 
bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiği KOZA 
Projesi kapsamında, Türkiye’nin az gelişmiş 
bölgelerinde okuyan öğrencilerden 8’ine de 
İSKEN bünyesinde staj yapma olanağı sağlandı. 
Öğrencilerimiz staj yaptıkları bölümlerde men-
torleri eşliğinde aldıkları işbaşı eğitimlerinin 
yanısıra, İSKEN’in desteğiyle, YASED tarafından 
İstanbul’da organize edilen eğitim ve oryantas-
yon programına da katıldılar.. Programda kişisel 
gelişim, girişimcilik, mülakat teknikleri gibi ko-
nular üzerine iş ve özel yaşamlarında faydalana-
bilecekleri bilgiler aldılar ve aynı zamanda iş ya-
şamının önemli isimleri ile tanışıp onların başarı 
öykülerini dinleme fırsatını yakaladılar.

YASED KOZA PROJESİ



V
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GÜLMECE

Abi çok memnun oldum, 

yine bekleriz:)

Çaktırm
adan uyuyalım...

Savulun abi, geliyoruuummm!!!

Korkma, biziz biz. Şaka yaptık, 
Korkudan bayıldı :)

Olmak ya da olmamak. 

İşte bütün mesele bu!



V
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GÜLMECE

Öğren de gel abi !!

Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı...

Eyvallah, ben her zaman iyilerin yanındayım!

Hanım şuan işteyim, 
çok yoğun çalışıyorum.

Tekin abi, seni çok sevdim.

Sana baba diyebilir miyim ? 
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BİZDEN
               ARAMIZA YENİ KATILANLARNihan ALKAN - Finans Uzmanı

Ankara Genel Müdürlük ( 14.07.2011 )
Güliz NALBANTOĞLU – Satınalma Asistanı 

( 22.08.2011 )İlkin KOZAN – Halkla İlişkiler Uzmanı 
( 08.09.2011 )Hasan Utku KILINÇ – Ölçü ve Kontrol Bakım 

Mühendisi ( 12.09.2011 )Mehmet TONTU – Kontrol Odası Mühendisi 

( 12.09.2011 )Samet CÖMERTPAY - Kontrol Odası Mühendisi 

( 12.09.2011 )İsa Onur ACEM – Teknik Ofis Mühendisi 

( 12.09.2011 )Serkan TUTAY - Teknik Ofis Mühendisi 
( 12.09.2011 )Necla ÇIRACIOĞLU - Yönetici Sekreteri 

(10.10.2011)

AİLEMİZE YENİ KATILAN 
BEBEKLERİMİZErdoğan ÖZDİN – Feride NazlıDuran UÇGUN – Zeynep BüşraCumali KUYUCU – Ecrin NisaMutlu GÜL – Habibe BerenMehmet TOPELİ – GülceSonel ÇAĞLAR – MelisAhmet KAÇAR – BegümOsman AKTAŞ – Buğlem EbrarMuammed GÖKALP - BuğlemVolkan UĞUR – Hüseyin EfeTolga GÖÇER – Denizİlker TAYMAZ – Seyit Mehmet

EVLENENLER

Ömer – Nurdan COŞKUN

Çağlar – Ayşegül KOZANOĞLU

Serkan - Gonca ARIKAN

Aysemin DOĞRU – Serkan EVCİLİOĞLU

Bebeklerimize sağlıklı, mutlu 
bir ömür dileriz.

Başarılı bir iş yaşamı dileriz.

Çiftlerimize ömür boyu 

mutluluklar dileriz.

Baran EDİZLER- Ateş






