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22 Kasım 2013’te gerçekleştirdiğimiz Geleneksel İsken Yemeğimizde Santralımızın İşletmedeki 10. Yaşını 
hep birlikte coşkuyla kutladık. İnsan Kaynakları ve Örgütsel Gelişim Direktörümüz Yeşim Özsınmaz’ın 
yaptığı açılış konuşmasının ana teması da İşletmedeki 10. Yılımızı  kutlamak üzerineydi. Yeşim Hanım’ın 
yaptığı anlamlı konuşma İsken ailesine duygusal anlar yaşattı. Bu sayımızda gecenin beğenilen açılış 
konuşmasını sizlerle tekrar paylaşmak ve bu vesileyle Santralımıza bir kez daha nice 10 yaşlar dilemek 
istedik...
“Bir röportajda Can Dündar’a sormuşlar “Hayattan ne öğrendiniz?” diye...

O da o güçlü kalemiyle bir yazı yazmış, sene 2008, o zamanlar köşe yazarlığı yaptığı Milliyet gazetesinde..

Demiş ki; 

“Yaşamayı öğrendim.

Doğumun, hayatın bitmeye başladığı an olduğunu; aradaki bölümün, ölümden çalınan zamanlar olduğunu öğrendim.

Zamanı öğrendim.

Yarıştım onunla...

Zamanla yarışılmayacağını, zamanla barışılacağını, zamanla öğrendim...”

Zaman... Elle tutulamaz,  gözle görülemez, durdurulamaz, biriktirilemez, hızlandırılamaz, yavaşlatılamaz... Kendi başına 
öylesine bir “gerçeklik”; “zaman”. Duygusuz, sorgusuz sualsiz, dur duraksız, amansız, anlayışsız, ama bazen de herşeyin ilacı 
olmakla ün kazanmış “zaman”.

Zamanı zaman yapan biz insanoğlunun onu nasıl algıladığı hiç şüphesiz.. Einstein’in izafiyet teorisinin anlattığı gibi; acı 
çekilen 1 dakika nasıl 1 saatmiş gibi gelirse,  keyifle geçirilen 1 saat nasıl da 1 dakikaymış gibi uçup gidiverir ellerimizden...
Yapacak çok şeyiniz olduğunda, hedefiniz belli ve kuzey yıldızı misali yukarıda pırıl pırıl sizi beklediğinde, zaman nasıl da 
yetersiz, nasıl da kısa gelir insana..Ama gideceğiniz yönü bilmiyorsanız eğer, bir yıldızınız yoksa size yukarıdan göz kırpan, o 
takdirde nasıl da geçmek bilmez zaman...  

İsken’İn 10. Yaşını kutladığımız bu zamanlarda ben durup durup nasıl geldik bugünlere, nasıl geçti bunca zaman diye 
sormadan edemiyorum kendime... Hep hedeften hedefe koştuğumuz için belki de;  zaman bu şirkette nasıl akar gider bir 
türlü anlamam.

İsken’in Ticari üretime geçtiği 2003 senesinde İsken Yemeğinin filmini oturup izledim geçen gün..Kapalı mekanlarda 
sigara içiliyor olmasına şaşkınlıkla bakarken buldum kendimi.  Ne güzel dansetmişiz, ne güzel tempo tutmuşuz şarkıların 
eşliğinde...Kalplerimizde ayrı bir yeri olan Salih beyciğimizin bir şiirini dinlemişiz o akşam, nasıl da elleri titremiş şiirini 
okuduğu kağıdı sımsıkı tutarken, nasıl da hissetmiş İsken’i yüreğinde..O günkü genel müdürlerimiz Sırrı bey ve Mr. Schnadt 
ve o günkü Santral Müdürümüz Mr. Borgmann konuşmalarını yapmışlar, ve Sırrı bey – ki o günlerden bugünlere gelen 
İsken’in  “İsken” olmasında etkisi ve emekleri tartışılmazdır -  o akşam konuşmasında demiş ki;  “Biz size güveniyoruz... 
Bugünlere hep birlikte geldik, bu başarıyı hep birlikte elde ettik.. Bundan sonra da aynı anlayışla, aynı azimle yine hep 
birlikte devam edeceğiz.” 

Öyle de oldu... O günlerde , aslında o günlerden de evvel atılan güven temelleri üzerine inşa edildi İsken...  İlk yıllarda 
şirketimizde olanlar çok iyi bilirler, çok güçlü bir Takım ruhu vardır İsken’de... Birbirine kenetlenmiş, hakikaten birbirinin 
gücünden güç alan bir ekiple çıktı yola İsken...Bugünkü kurum kültürümüz o günlerde temeli atılan, güveni, sadakati, 
bağlılığı, azmi, tevazuyu ve başarıyı barındırır içinde.. 

Bugün ortaklarının gücünden beslenen ama aynı zamanda ve aynı derecede kendi gücüyle ortaklarına güç veren muhteşem 
bir kazan-kazan dengesinin merkezindedir İsken. 

Bugün, Dünya standardlarında kurumsal ama bence daha önemlisi güvenilir bir şirkettir. 

Türkiye gibi değişkenlerin ve dış etmenlerin ekonomiyi kolayca sarsabildiği bir ülkede biz çalışanlarımızın temel haklarının 
üzerine onları koruyacak bir faunus kapattık.  İsken varolduğundan bu yana ülkemizin maruz kaldığı hiç bir ekonomik 
esintiden çalışanlarımızın etkilenmesine izin vermedik. Çalışanlarımızın hak ve hukuklarına dokunmadık, dokundurtmadık.  
İsken’i  kötü niyetle ve bile bile zarara uğratmak dışında yapılan hiçbir hatayı “hata” olarak görmedik, hepsine “öğrenmenin 
parçası” olarak baktık. Biz iyi niyete, çalışkanlığa, dürüstlüğe, şeffaflığa değer verdik.   İyi gün dostu olduk ama daha 
önemlisi kötü günde zor durumda olan hiçbir çalışanımızın elini bırakmadık. Kanuni hiçbir hakkımızı zor durumda olan 
çalışanımıza kullanmadık. Yıllarca tedavisi devam eden arkadaşlarımız oldu. Biz o yıllar boyunca veremedikleri hizmet 
sebebiyle onları ortada bırakmak yerine, bir zamanlar yaptıkları özverili çalışmalarına karşılık onlara vefa göstermeyi 
boynumuzun borcu bildik. Ailenin sıcaklığını kurumsallığın profesyonelliğiyle harmanladık.  İnsan olduğumuz ortak 
paydasından hareketle vicdanımızın sesine hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık ve işte İsken farkının altını tam da 
burada çizmeye başladık. Ve en önemlisi biz bugüne kadar bu yaklaşımımızdan hiç pişman olmadık... 

Yukarıdan diretilen güçler herzaman yokolup gitmeye mahkumdurlar ama içeriden gelen, sindirilerek ve özümsenerek 
ortaya çıkan oluşumlar kuvvetlidirler, yere sağlam basarlar ve kolay kolay yıkılmazlar..Tıpkı İsken gibi...”

Nice yıllara! 

içindekiler
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Yumurtalık’ta Spor Dolu Yaz Tatili
Eşsiz denizi ve kumsalları ile Adana’yı Akdeniz ile buluşturan bölgemizin gözde turizm mekanı Yumurtalık’ta 
öğrencilerin yaz tatili İSKEN Sugözü Enerji Santralı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen  
ücretsiz Yaz Spor Okulu ile keyfe dönüştü.

Çocukların fiziksel, sportif ve sosyal 
becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 
Yumurtalık Kaymakamlığı ve Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün destekleri ile İSKEN 
Sugözü Enerji Santralı tarafından organize 
edilen ücretsiz Yaz Spor Okulu’nun 4. 
dönem çalışmaları sosyal tesislerimizde 
gerçekleştirildi. Toplam 404 öğrencinin 
katıldığı Yaz Spor Okulu’nda öğrencilere 
uzman eğiticiler tarafından; yüzme, futbol, 

basketbol, tenis ve masa tenisi branşlarında 
uzman öğreticiler tarafından dersler verildi. 
Yaz Spor Okulunda uygulanan eğitim 
teknikleri ile çocukların bir yandan ileriki 
yaşamında gerekli olan koordinasyon, ritim, 
denge, algılama sürati ve tepki sürati gibi 
fonksiyonları geliştirilirken diğer yandan 
da ekip olarak hareket etme bilincinin 
yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Yaz Spor Okulu çalışmaları kapsamında 
özellikle ferdi branşlarda tespit edilen yetenekli 
ve başarılı sporcuların İSKEN Spor Okulu 
bünyesinde yıl boyu sürecek bir eğitim 
programına alınarak ulusal yarışmalarda 
mücadele edecek seviyeye getirilmesi 
hedeflendi. 
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 
Adana Tenis Dağcılık Kulübü’nde 
27/01/2014-02/02/2014 tarihleri arasında 
düzenlenen “ 10 Yaş Kış Turnuvası “ na 
Yaz Okulu’muzda yetişen 7 sporcumuz ile 
katıldık. Çocuklarımız yine güzel başarılara 
imza attılar. Sporcu çocuklarımızı bu 
başarılarından dolayı kutluyoruz.

Yaz Spor Okulu 
kapsamında toplam 404 
öğrenciye 5 ayrı branşta 

spor eğitimi verildi.
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“Motosiklet Özgürlüktür”
Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

1976 Ankara doğumluyum. Gazi Üniversitesi 
İktisat bölümünü bitirdikten sonra aynı 
bölümde Muhasebe -Finans üzerine yüksek 
lisansımı tamamladım. 5 yıllık bağımsız 
denetim tecrübemin ardından, 2006 yılından 
bu yana İSKEN muhasebe departmanında 

görev yapıyorum.

Bir motosiklet tutkunu 
olduğunuzu öğrendik. Bu 
tutkunuz ne zaman başladı?

Aslında bu tutku gençlik 
yıllarımda başladı. 1969 yapımı 
Easy Rider filmini ilk izleyişimle 
başlayan bu tutkuyu uzun yıllar 
sadece hayal kurarak yaşadım. :) 
☺Motosiklet ehliyeti almam ve ilk 
motosikletime sahip olmam ise 
İSKEN’de göreve başladığım yıla 
rastlar. Şimdi 7 yıldır motosiklet 
kullanıyorum ve yaklaşık 
80.000 km’yi bulmuştur sanırım 
katettiğim yol.

Motosiklet sizin için ne ifade ediyor?

Motosiklet sadece bir ulaşım aracı değil, bir 
hayat tarzıdır benim için. Doğayla, yolla, 
rüzgârla iç içe olmaktır motosiklet kullanmak. 
Özgür olmak, konfordan vazgeçmek, bir yere 
varmak için değil, sadece yolda olmak için 
sürmektir.

Bizi biraz motosikletler hakkında 
bilgilendirir misiniz?

Elbette.  Birçok model olmasına rağmen 
aslında temelde 3 tip motosiklet modeli vardır. 
Bu modelleri sürüş sırasında, ayakların duruş 
pozisyonuna göre sınıflayabiliriz. Ayakların 
önde, ortada ve arkada olduğu pozisyonlar.

Yarış motosikletlerinde ayakların pozisyonu 
arkadadır. Sürücüler motosikletin üzerine 
doğru eğilerek kullanırlar. Enduro tabir edilen, 
daha çok hem asfaltta hem de engebeli arazide 
kullanılan motorlarda ise ayakların pozisyonu 
tam ortadadır. 

Son olarak Cruiser tipi tabir edilen 
motosikletlerde ise oturuş pozisyonu dik 
olmasına rağmen ayaklar vücuda göre daha 
önde yer alır.

Bu sayımızda içimizden biri köşemizin konuğu Ankara Genel Müdürlük’te Muhasebe Müdürü olarak görev yapan 
Baran Edizler. Baran Bey ile motosiklet tutkusu üzerine bir söyleşi yapmayı istedik ve sohbetimiz sırasında spora olan 
ilgisini de konuşma fırsatı bulmuş olduk. Sizleri de bu keyifli sohbete ortak etmek isteriz.

Sizin tercihiniz?

Her model motosikletin tutkunu vardır ama 
ben Cruiser’dan vazgeçmem.

Peki neden illa Cruiser?

Bence, Cruiser motosiklet bir kültürdür. Rock 
müzikle, özgürlükle yoğrulmuş bir kültür. 
Yani konu sadece motosiklet kullanmak 
değildir.Çünkü Cruiser kullanırken önemli 
olan şey manevra yeteneği, performans 
ya da konfor değildir.Cruiser bunlar için 
kullanılmaz, “bunlara rağmen“ kullanılır.
Vücudunun vibrasyonla ne kadar titrediği 
değil, beyninin keyiften ne kadar titrediği 
daha önemlidir bu makinenin üzerindeyken ☺ 
Sanırım tek söyleyebileceğim bu.

Peki motosiklet kullanmak tehlikeli  
değil mi?

Evet tehlikeli. Güzel olan da zaten bu tehlikeye 
rağmen hala kullanıyor olmak. Önemli olan 
bu tehlikenin farkında olmak ve ona göre 
kullanmaktır.Motosiklet kullanmak araba 
kullanmaya benzemez, çünkü tepki süreleri 
çok kısadır motosiklet kullanırken.  
Önce viraja girip de sonra nasıl çıkacağını 
düşünemezsin, her şeyi önceden öngörmen 
gerekir.

Motosikletle uzun seyahatlere  
çıkıyor musunuz?

Elimden geldiğince. Tabii 2 çocuklu, tam 
zamanlı çalışan biri için program yapmak 
kolay olmuyor. :) Ama özellikle kamp yapmak 
için vakit ayırmaya çalışıyorum. Hiçbir şey 
düşünmeden yaklaşık 300 km. sürdükten 
sonra yıldızların altında, ateş başında, 
doğadaki hayvanların sesi ile uyumak keyifli 
oluyor. 

Peki uzun seyahatler daha riskli değil mi?

Aslında bu seyahate nasıl hazırlandığınıza 
ve kiminle sürdüğünüze bağlı. Ben uzun 

seyahatlere, bağlı olduğum motosiklet 
kulübündeki kardeşlerimle çıkarım genelde. 
Sayı çok önemli değildir. 2 kişi de olsak 10 
kişi de, hep aynı sürüş formasyonunda ve 
aynı kurallarla hareket ederiz. Tek şeridi 
kaplayacak şekilde, fermuar düzeni tabir 
edilen bir sürüş formasyonu bu. Herkesin bir 
sırası vardır ve kimse önündekini geçmez, 
herkes sırasını korur. Ve tüm motosikletler 
aynı hızda, tek bir araçmış gibi hareket eder 
bu sürüş formasyonunda. Ekip içerisinde 
bir motosiklette ihtiyacımız olan tüm teknik 
malzemeler (debriyaj, gaz telleri, sigortalar, 
avadanlıklar vs.) diğer motosiklette de 
sağlık ekipmanları (ilkyardım malzemeleri, 
boyunluklar vs.) bulunur. Kimse geride 
bırakılmaz. Herhangi bir sorunda kulüp üyesi 
ve motosikleti güvene alınana kadar yolculuk 
askıya alınır veya iptal edilir.Bu şartlarda 
sürdüğünüzde ve kurallara uyduğunuzda riski 
de minimize etmiş olursunuz.

Motosiklet kulübünüzden bahsettiniz, 
biraz daha bilgi verebilir misiniz ?

Üyesi olmak ve üyesi kalmanın zor olduğu, hem 
sürüşlere hem de kulübe dair katı kuralların 
olduğu bir oluşum diyebiliriz. Dışarıya açık 
olmayan, sadece yolda değil hayatın her anında 
birbirinin yanında olan ve tabii ki motosiklet 
sürmekten keyif alan bireylerden oluşan bir 
topluluk olarak tanımlayabilirim.                                     

Baran Edizler

“Motosiklet kulübüyle 
bilikte çıktığımız uzun 
seyahatlerde belirli bir 
sürüş formasyonuna göre 
ve mutlaka kurallara 
uyarak hareket ederiz. 
Hepmizin güvenliği bu 
düzene bağlıdır.”

“Motosiklet sadece bir 
ulaşım aracı değil, bir 
hayat tarzıdır. Doğayla, 
yolla, rüzgârla iç içe 
olmaktır motosiklet 
kullanmak. Özgür olmak, 
konfordan vazgeçmek, 
bir yere varmak için değil, 
sadece yolda olmak için 
sürmektir.”
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Motosikletin yanında sporla da yakından 
ilgilisiniz bildiğimiz kadarıyla.

Lise yıllarında uzun süre basketbol oynadım 
aslında, ancak çok yetenekli olmadığım için 
antrenör olmayı tercih ettim :) Daha sonra 
basketbol ikinci liginde yardımcı antrenör ve 
altyapıda yıldız, genç takım antrenörü ola-
rak uzun yıllar görev yaptım.Ama iş hayatına 
atılınca, şartlar nedeniyle basketboldan uzak 
kaldım. Şimdi bambaşka bir spor dalı olan 
AIKIDO ile ilgileniyorum.

AIKIDO farklı bir seçim. AIKIDO’ya 
başlamanız ile ilgili bizi biraz daha  
bilgilendirir misiniz?

AIKIDO ile tanışmam, kızımın ilgilenebileceği 
ve sevebileceği bir spor dalı ararken oldu.Kızı-
mın büyüme çağında, hem bedensel gelişimini 
destekleyecek ve denge ve koordinasyon kabi-
liyetlerini arttıracak hem de karakteri ve özgü-
venini geliştirecek bir spor dalı olarak karşıma 
çıktı AIKIDO.Rakibin gücünden yararlanma 
ve kuvvetin yönlendirilmesi prensibine dayalı, 
bireye kendisiyle ve evrenle uyumlu olarak 
yaşamayı öğreten bir savunma sanatı aslında. 
Yani fiziki olduğu kadar ruhsal bir yanı da var.
İzlemesi ve yapması o kadar zevkli ki ben de 
kızımla beraber başladım. Böylece hem kızımla 
birlikte yapabileceğim hem de keyif aldığım 
bir spor dalı ile tanışmış oldum.

Ne kadar zamandır AIKIDO ile 
uğraşıyorsunuz?

Aslında 2 seneyi geçti ama sanırım ben kızım 
kadar istikrarlı değilim. Çalışma temposu 
ve diğer sorumluluklar nedeniyle sürekliliği 
henüz tam sağlayamadım. Kesintiler olsa da 
uzak kalmamaya çalışıyorum. Şu anda 4. Kyu 
seviyesindeyim. Kızım beni çoktan geçti. O 
şimdi mavi kuşak. Dojoda (aikido yapılan 
yer) sempai (üstad) diye hitap etmek zorunda 
kalıyorum beraber çalışırken. :)

Son olarak eklemek/söylemek istediğiniz  
bir şeyler var mı?

Hayat hepimiz için yorucu. Bu yoğun tempo-
nun içerisinde bireylerin yapmaktan mutlu 
oldukları şeylere sahip çıkmaları ve bir şekilde 
kendileri için vakit yaratmalarının gerekliliğine 
inanıyorum ve bunu herkese tavsiye ediyorum. 
Bu güzel röportaj için teşekkür ederim.

Baran Bey’e bu keyifli sohbet için biz de çok teşek-
kür ediyoruz.

“Hayat hepimiz için yorucu...  
Bu yoğun tempo içerisinde herkes 
yapmaktan mutlu olduğu şeylere 
sahip çıkmalı ve bir şekilde 
kendisi için vakit yaratmalı.  
Ben bunu herkese tavsiye 
ediyorum.” 

Edizler’in en büyük 
keyiflerinden biri de 

kızıyla AIKIDO yapmak. 
Kızının kendisinden ileride 
olduğunu belirten Edizler, 

ona sempai (üstad) diye 
hitap etmek zorunda 

olduğunu söylerken 
gururlanmış görünüyor.

Onlar Artık Üniversiteli...

Sena UMAY
(Kadir UMAY’ın kızı)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü 
kazandım. Bu bölümü tercih 
etmemdeki en önemli neden, özel 
sektörde ve kamu kurumlarında 
yeterli miktarda iş olanağının 
olması. İyi bir üniversite olması 
ve yabancı dilde de eğitim veriyor 
olması tercihimde rol oynadı. İleride 
mesleğimde çok iyi yerlere gelmek 
istiyorum ve başarılı olacağıma 
inanıyorum. 

Işıl GÖZÜBÜYÜK
(İshak GÖZÜBÜYÜK’ün kızı)

Çukurova Üniversitesi İngilizce 
İşletme Bölümü’nü kazandım.  
Bölümüm İngilizce eğitim verdiği 
için, üniversitedeki eğitimim ile 
birlikte kendim de kişisel olarak 
yabancı dilimi geliştirmek istedim. 
Bu nedenle ailemin yanında kalmak 
istedim ve Adana’da bir üniversite 
tercih ettim. İnsanlarla olan ilişkimin 
iyi olması ve İşletme Bölümünde de 
iş olanaklarının çok fazla olması bu 
bölümü tercih etmemdeki en önemli 
etmenlerdir. Bu alanda kendimi 
en iyi şekilde ifade edebileceğimi 
düşünüyor ve mesleğimde başarılı 
olacağıma inanıyorum. 

Enes BİLGE
(Hasan BİLGE’nin oğlu)

Kocaeli Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümü’nü kazandım. 
Önümüzdeki yüzyılda, dünyada ve 
ülkemizde mühendisliğin önemli 
olacağını düşünmekteyim. Lise ikinci 
sınıftan itibaren mühendis olmayı 
istiyordum. Hedefim Mekatronik 
Mühendisi olmaktı. Makine 
Mühendisliği ise ikinci tercihimdi. 
Başarılı bir mühendis olmak için çok 
çalışmak gerektiğini düşünüyorum. 
Bu nedenle de elimden geleni 
yapacağım ve başarılı olacağıma 
inanıyorum.

Ahmet Berkay KÖK
(Mahmut KÖK’ün oğlu)

Fırat Üniversitesi Mekatronik 
Mühendisliğini kazandım. Bölüm şu 
anda sadece 5 devlet üniversitesinde 
var. Kazandığım üniversitede ise 
bölümüm tıptan sonra 2. sırada yer 
almakta. Bölümü seçmemdeki amaç 
globalleşen dünyada, piyasaya bir 
an önce girip, fabrika artışında yer 
almak istememdir. Jetgiller  çizgi 
filmi ile büyüdük. Babamın alet 
takımlarıyla bisikletimi tamir ettim. 
Lisede Elektronik Bölümünü bitirdim. 
Bilgisayar oyunları yazılımında Kök 
üniversitesinde Master  
yaptım. :) Bunun gibi etmenler 
beni bu mesleğe yöneltti ve 
neden olmasın dedim. Asıl 
hedefim yurtdışına Almanya veya 
Avusturya’ya gitmekti. Fakat birçok 
kişi teknik seviyemi önce Türkiye’de 
geliştirip, 1. sınıfın sonunda veya 2. 
sınıfın sonunda yurtdışına gitmemi 
tavsiye etti. Beş yıl sonraki beni 
görünce ilk söyleceğiniz şey şu 
olmalı; “Aklımda bir proje var ama 
kime danışacağım? Bir Makine 
Mühendisine mi, bir Elektronik 
Mühendisine mi, bir Bilgisayar 
Mühendisine mi ?”  Sizinle direkt 
masaya oturup projeniz üzerine 
konuşabiliriz... :)

2013 yılında da çocuklarımız üniversiteli olmaya devam etti. Bu sayımızda dört çocuğumuza yer verdik. Onların 
üniversiteli olma heyecanını ve mutluluğunu paylaşıyor, ailelerini tebrik ediyor, eğitim ve meslek hayatlarında 
başarılarının her zaman devam etmesini diliyoruz.
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Görevin Detayları

Santrale gelen kömür, stok sahasında stoklama 
yapılmaktadır. Sanralimizdeki kazanlarda ithal taş 
kömürleri olan Kolombiya kömürü ve Güney Afrika 
kömürü olmak üzere iki tip kömür yakılmaktadır.  
Buna göre de kömür stok sahasında ayrı ayrı 
stoklama yapılmaktadır.

Kömür stok sahasına stoklama yapılırken ve 
kömür stok sahasından kömür bunkerlerine 
dolumları yapılırken, iş sağlığı ve güvenliği / çevre 
kurallarına ve prosedürlerine uyularak işlemler 
gerçekleştirilmektedir. Çalışan her operatör de iş 
sağlığı ve güvenliği kurallarına ve çevre prosedürlerine 
uygun gerekli KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) 
kullanarak görevlerini yerine getirmektedir.

Dergimizin bu sayısında size Kül ve Kömür Sistemlerinde görev yapan operatörlerimizi daha yakından tanıtmayı 
amaçladık. 32 kişilik kadrosuyla şirketimiz bünyesinde en kalabalık ekibe sahip olan bu fonksiyon, Operasyon 
grubuna bağlı olarak, Vardiya Amirlerinin idaresinde ve vardiyalı olarak çalışmaktadır.

OPERATÖRLER

Kömür Kontrol Odası Operatörü

Kül ve Kömür Postabaşı

Kül ve Kömür Saha Operatörü /  
Stacker / Reclaimer Operatörü

Kül ve Kömür Saha Operatörü /  
Loader Operatörü

Kül ve Kömür Saha Operatörü /  
Kül siloları silobas dolumu

Kül ve Kömür Saha Operatörü /  
Kırıcı binası ve bölgesi

Kömür Kontrol Odası Operatörü sistemin ekrandan 
kontrol ve takibini yaparak, sistemi devreye alma ve 
devreden çıkarma görevini yapar. Sistemden gelen 
uyarı, arıza ve bilgi mesajlarını değerlendirerek saha 
operatörlerini gelen mesajlar doğrultusunda yönlen-
dirir. Kazanlarda yakılacak kömür tipine göre uygun 
bunker seçimlerini yaparak, uygun kömür alımını ve 
bunkerlerin sürekli dolu olmasını sağlar. 
Kömür kontrol odası operatörü, bakım grupları ve 
diğer saha operatörleri ile  koordineli olarak çalışır. 
Sistemde yapılan bakım işlerini ve çalışma izinlerini 
takip eder. Ayrıca günlük raporlama işlerini ve takibi-
ni yaparlar. 
Kömür Kontrol Odası Operatörleri aynı zamanda 
kireçtaşı (limestone handling) sistemi - alçıtaşı (gyp-
sum) sistemi - kül siloları tahliye sisteminin takibini, 
sistemleri devreye alma ve devreden çıkarma görevle-
rini de yerine getirir.

Kömür Kontrol Odası Operatörü

Kül ve kömür sistemlerinde görev yapan operatörlerin 
ustabaşı görevini yapar ve Vardiya Amirine bağlıdır. 
Postabaşı, Operatörler ve Kontrol Odası Operatörleri 
ile koordineli olarak çalışır. Sahadaki çalışmaların 
takibini yapar, bilgilendirme ve görevlendirme işlerini 
yürütür. SEÇ bölümü tarafından yayımlanan ‘’emniyet 
konuşmaları’’ yazılarını diğer saha operatörleriyle 
paylaşarak bilgilendirir.

Kül ve Kömür Postabaşı

Kontrol odasının talimatlarına göre kömürün stoklana-
cağı yığına veya kazıma (reclaim) yapılacak kömür yığı-
nına göre sistemi hazırlar ve sistemin devreye alınmasını 
sağlar. Operatör gerektiğinde Stacker/Reclaimeri manu-
el olarak devreye alır ve çalıştırır. Stacker/Reclaimerin 
çalışma esnasında periyodik olarak bakım ve gözlemle-
me, takibini yapar.

Kül ve Kömür Saha Operatörü /  
Stacker / Reclaimer Operatörü

Kırıcı binasında görev yapan operatör stoklama 
zamanında kırıcı binasını ve iskele tarafında bulunan 
sistemin genel kontrolünü yapar. Meydana gelen 
arızaların tesbitini ve giderilmesini sağlar. 

Kül ve Kömür Saha Operatörü /  
Kırıcı binası ve bölgesi

Kül silobas dolumunda görev yapan operatör, külün 
inşaat sektöründe kullanılması için gelen silobas 
komyonlarının alabileceği veya önceden bildirilen 
tonajlarına göre dolumlarını sağlar. 

Kül ve Kömür Saha Operatörü /  
Kül siloları silobas dolumu

Loader Operatörü stoklama zamanında stackerden 
gelen kömürlerin sıkıştırma işlemini ve düzgün yığın 
yapılmasını sağlar. Stoklama olmadığı zamanlarda 
kömür stok sahasının genel kontrollerini yapar. 
Loaderlerin çalışma saatlerini günlük olarak raporlar 
ve bakımlarının takibini yapar.

Kül ve Kömür Saha Operatörü /  
Loader Operatörü

Kömür Kontrol Odası Operatörleri 
& Kül ve Kömür Operatörleri
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Kül ve Kömür sistemlerinde görev yapan her operatör görevlerinin bilinci içerisinde, iş sağlığı ve 
güvenliği ve prosedürlerine uyarak, uygun KKD (Kişisel Koruyucu Donanımlar) kullanarak görevlerini 
yerine getirmektedirler.
Çalışma sistemleri vardiyalı olduğundan vardiya değişimlerinde sistemle ilgili önemli notlar eksiksiz ve 
ayrıntılı olarak gelen vardiyaya aktarılır, operasyon kaldığı yerden devam eder.!

İbrahim YILDIZ
Talip ARSLAN

Kablan KARADOĞAN 
İrfan ÜNAL

Arif Kamil ALTUNKOL
Kadir ÖZER

İlker TAYMAZ
Ahmet GÜNEYER
Hacı Ahmet USTA 

Mikail BÜLBÜL
Eran SOYLU

Ahmet ÇELEĞEN
Harun YILMAZ

Muhammed ÖZDEMİR
Mustafa PARLAK

Seyhan YAVUZ
İsmail ERGAT
Mehmet KOÇ  

Arslan KILIÇ
Ufuk YÜREKLİ 
Hasan KIRGIL 

Mustafa Yücel KALE 
Mehmet GÖREGEN 

Haşim ÜNAL 
Salih DURMAZ

Volkan KOCA 
Eyyüp ERDOĞMUŞ 

Zafer BİLAL  
Erhan KILLI 

İbrahim ARAMA 
Soner IŞIK 
Taner TOY

Kömür Kontrol Odası Operatörleri & 
Kül ve Kömür Operatörlerimiz
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Adana’da 3 Gün
İşçi Sağlığı ve
Güvenliği (İSG)
Konuşuldu

VII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi 18-20 Nisan 2013 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi’nde 1.500 
kişinin üzerindeki yoğun katılımla gerçekleşti. Kongreye İSKEN’i temsilen SEÇ Bölümünden Onur Utku Şenyuva, Serkan 
Arıkan ve Dr. İstemi Oral ve Operasyon Bölümü ile İSİG Kurulu işçi temsilcisi olarak Kablan Karadoğan katıldılar. 

Yaklaşık bir yıl süren hazırlık ve organizasyon 
döneminde  Utku Şenyuva ve İstemi Oral 
Kongre Yürütme Kurulu üyesi olarak 
görev aldılar. Ayrıca, katılımcıların ilgi ile 
dinledikleri birer sunumla da İSKEN adına 
güçlü bir temsil sağladılar. Kongreye Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TTB, İşyeri 
Hekimleri Derneği, DİSK, TMMOB`ye bağlı 
diğer odalar, üniversiteler, diğer meslek 
örgütleri, kamu-özel kurum ve kuruluşlar, 
mühendisler, hekimler, işçiler, hemşireler, 

öğrenciler, sağlık personeli ve ilgili teknik 
personel katıldı. Kongre sırasında 17 firma, 
kurum ve kuruluşun katıldığı sergi de 
katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılandı. 

İSG Kongrelerinin, bu konuya ilişkin 
toplumda duyarlılıkların gelişmesinde, İSG 
kültürünün yerleşmesinde önemli ve uyarıcı 
bir rolü bulunduğu bir kez daha görüldü. 
Kongrenin panel ve oturumlarında işçi sağlığı 
ve iş güvenliği alanı üzerine önemli tespitler 
ve öneriler yapıldı.   

1500’ün üzerinde 
katılımcıyla 
gerçekleştirilen Kongreye 
İSKEN de dört temsilciyle 
katıldı.

Arkadaşlarımızı özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, 
 başarılarının devamını diliyoruz.

1312 Mart 2014



• Ülkemiz çalışan başına düşen ölümlü iş 
kazalarında üst sıralarda yer almaktadır. 

• İş kazası sonucu ölüm sayısı 2008‘te 865 
iken 2011‘de 1.700‘e yükselmiştir. 

• İş kazası sonucu sürekli iş göremez  
(malul) duruma gelen çalışanlarda da 
belirgin bir artış söz konusudur. 

• Meslek hastalıkları tespitinde ise önemli 
eksiklikler görülmektedir. 

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası’nın 
30 Haziran 2012’de yürürlüğe girmesinden 
sonra ilk kez gerçekleştirilen Kongrenin 
önemli tartışma başlıklarından biri de bu 
yasa oldu. Yapılan konuşmaların ortak 
noktası, yasanın mevcut haliyle iş kazaları 
ve meslek hastalıklarını önlemede yetersiz 
kalacağı öngörüsüydü.
Sigortasız ve kayıt dışı çalışmanın 
çalışanların sağlığına en büyük tehditlerden 
birini oluşturduğu vurgulandı. İşyerlerinde 

İSG duyarlılığı ve bilincinin oluşmasının 
sağlıklı ve güvenli işyerinin oluşumu ile 
paralellik taşıdığı, bunun temellerinin  
ise ailede, okulda ve toplumsal hayatta 
atıldığı  belirtildi.  

‘İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki ve  
Sorumlulukları’ başlıklı sunumunda  
Dr. İstemi Oral, işyeri hekimlerinin 
işyerlerinde yaptığı çalışmalar, İSG alanında 
bugün yaşanan sorunlar, bundan sonra nelerle 
karşılaşılabileceği, bu alanda çalışanların neler 
yapabileceği hakkında bilgi verdi. 

Onur Utku Şenyuva ise ‘İş Güvenliği 
Uzmanlarının Çalışma Koşulları, Görev, 
Yetki ve Sorumlulukları’ konulu paneldeki 
konuşmasında; iş güvenliği uzmanlarının 
karşılaştığı sorunlar ve çözüm yolları, İSG 
alanında ülkenin genel durumu, tarafların  
iş güvenliği algıları ve beklentileri 
konularına değindi. 

Geleneksel SEÇ günü kutlamamızı 5 
Temmuz 2013 günü gerçekleştirdik. Bu 
yılki SEÇ gününü aynı zamanda, yeni 
Eğitim Merkezimizin açılış etkinliği olarak 
kurguladık. Uzun zamandır özlemini 
çektiğimiz İSKEN’e yaraşır modern  
bir salonda yaptığımız kutlama törenindeki 
olumlu enerji tüm katılımcıların  
yüzlerinden okunuyordu.
SEÇ Günü programını SEÇ ve Kurumsal 
İletişim Direktörümüz sayın Gülben 
Gülcan Pehlivanzade başarıyla yürüttü. 
Santral Direktörümüz sayın Veyis 
Öztürk’ün yaptığı açılış konuşmasını 
takiben “Emniyet Performansının Evrimi” 
isimli video gösterimi yaptık. Yapılan 
sunumlarla 10 yılda SEÇ açısından nereden 
nereye geldiğimiz,  rakamlarla Sağlık, 
Emniyet ve Çevre performansımız, SEÇ 
açısından gelecek vizyonumuz gibi konular 
katılımcılarla paylaşıldı.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Başkanı 
sayın Ekrem Şahin, çalışan ve formen 
temsilcileri, İşyeri Hekimimiz ve Sağlıklı 
Yaşam şampiyonlarımız günle ilgili 
konuşmalar yaptıktan sonra ödül törenine 
geçildi. 2011-2013 yılları arasındaki SEÇ 
performansı, yapılan raporlama ve gözlemler 

doğrultusunda, aşağıdaki kategorilerde 
belirlenen 31 kişi ve 4 bölüme SEÇ 
ödüllerini bölüm yöneticilerimiz takdim 
ettiler. 

• En iyi DÖF Raporu

• En İyi KRK Raporu

• En Çok DÖF Açan Kişi

• En Çok KRK Yazan Kişi

• Çevre Özel Ödülü

• İş Sağlığı Özel Ödülü

• SEÇ Özel Ödülü (QDMS çalışma grubu)

• Bölüm bazında;

• DÖF Performans Ödülü

• Çevre Ödülü

Günün sonunda tüm katılımcıları, etkinliğin 
anlamına uygun bir hediye bekliyordu: Gül 
fidanı. Umarız bu fidanlar nice 10 yıllara, 
İSKEN’le birlikte büyüyerek çıkacaklardır.

Tüm çalışanlarımıza, yarattıkları üst düzey 
SEÇ performansına verdikleri katkılardan 
dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca; İnşaat 
bölümünün liderliğinde Elektrik, Mekanik, 
IT ve SEÇ Bölümlerine de yeni eğitim 
merkezinin oluşturulmasındaki çabaları için 
teşekkür ediyoruz...

Yoğun katılımın 
olduğu Kongredeki 

ana konulardan biri de 
6331 Sayılı İş Güvenliği 

Kanunu’ydu. Kanun, 
konunun uzmanı 

akademisyenler, işyeri 
temsilcileri ve sektör 
çalışanlarıyla enine 

boyuna tartışıldı.

Bu yılki SEÇ Günü 
Kutlaması, İSKEN’e yaraşır 
yeni Eğitim Merkezimizin 
modern salonunda 
yapıldı.  

SEÇ Gününü 
Yeni Eğitim Merkezimizde Kutladık
Yeni Eğitim Merkezinin modarn ve ferah salonunda yapılan SEÇ Günü kutlamalarında, İSKEN’in Sağlık, Emniyet ve 
Çevre (SEÇ) uygulamaları performansını ortaya koyan 10 yıllık değerlendirmeler herkesi memnun etti. Kutlamada 31 
kişi ve 4 bölüme de SEÇ Ödülleri verildi. 

1514 Mart 2014



Bilmece BildirmeceBilmece Bildirmece

Yukarıdaki resimde görülen çalışmada Sağlık, Emniyet, Çevre açısından 13 tane güvensiz durum, güvensiz davranış 
veya uygunsuzluk bulunuyor. Bulduğu uygunsuzlukları İş Güvenliği Bölümüne ulaştıranlar arasından en çok doğru 
cevap verenlere sürpriz hediyelerimiz var :) (Doğru cevapları ve kazananları bir sonraki sayımızda yayınlayacağız.)

16. Sayımızdaki bilmeceye doğru 
cevabı veren, 
•	 İbrahim Göktan / İSKEN 
•	 Yunus Emre Karaarslan / İSKEN 
•	 Sibel Batmaz / CSK-ARİŞ 
•	 Coşan Talşık / HCV İNŞAAT 
•	 Mesut Demirsay / EUROSERVE
•	 Metin Şahan / NETLİNE 

hediyelerini İK ve SEÇ Bölümünden 
aldılar. 
Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz...

Geçen Sayının Sonuçları
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Genel Müdür Sizi Dinliyor...

Hep Birlikte Tiyatrodayız

Çalışanlarımız ile üst yönetimimizi bir araya getiren ve geleneksel hale gelen İletişim Toplantımız 22 Kasım 2013 
tarihinde Eğitim Merkezimizin Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Maksimum düzeyde katılım sağlanması 
amacıyla, her yıl olduğu gibi bu yıl da 
2 Grup halinde düzenlenen toplantının 
sunumunu İnsan Kaynakları Uzmanı 
Özlem Öztürk gerçekleştirdi. Sunumda 
her yıl olduğu gibi son 1 yılda yapılan 

işler, düzenlenen 
aktivitelerden 
bahsedildi. İletişim 
toplantılarında 
çalışanlarımızdan 
gelen ve titizlikle 
değerlendirilen 
önerilerle ilgili de ne 
aşamada olduğumuzu 
konunun ilgililerinden 
dinledik. Bu amaçla 
elektrik kesintileri 
konusunda Süleyman 
Girgin, kurumsal 
sosyal sorumluluk 
konularında Şeref 
Hacıoğulları ve şirket 
içi etkin iletişim 
konularında ise 
Ergun Fırat yapılan 
çalışmalardan ve 

gelinen noktadan bahsetti. Daha sonra 
Santral Direktörümüz Veyis Öztürk  
1 yıllık üretim değerleri ve 2014 yılı 
öngörülerinden söz etti. 

Bu konuşmaların ardından Genel 
Müdürümüz sayın Dr. Sırrı Uyanık 
konuşmasını yaptı ve her zaman olduğu 
gibi konuşmasının ardından sözü çalışanlara 
vererek istek ve talepleri dinledi. Özellikle 
son yıllarda çalışma saatleri ile ilgili 
düzenleme beklenmesi nedeniyle Sırrı Bey 
ve Yeşim Hanım katılımcılara bu  
yöndeki istek ve beklentilerinin neler 
olduğunu sordu. 

Tüm konuşmalar ve dilek ve isteklerin 
ardından 10. Yılını dolduran çalışanlarımız 
için kutlama töreni düzenlendi. Genel 
Müdürümüz ve Santral Direktörümüz 
tarafından 10. Yılını dolduran tüm 
çalışanlarımıza plaketleri verildi. Toplam 
87 kişinin 10. Yılının kutlandığı törende, 
ödül alan çalışanlarımızın sunumda yer 
verdiğimiz fotoğrafları ile nostalji dolu anlar 
yaşandı.

‘İsken Kültür Sanat Etkinlikleri’ 
kapsamında çalışanlarımıza 
tiyatro alışkanlığı kazandırmak 
ve ailelerle bir arada vakit 
geçirmek amacıyla 20 
Aralık 2013 Cuma akşamı, 
çalışanlarımız ve ailelerinin 
katılımıyla Devlet Tiyatroları 
tarafından sergilenen 
“Kırkından Sonra” isimli 
komedi oyununu birlikte 
izledik. 
İdeallerini ve hayallerini çok 
çalışmak, para kazanmak 
üzerine kuran bir genç kuşak 
ve solmuş çiçeklerin kendine 
özgü kokuları olduğunu geç de 
olsa farketmiş olan diğer kuşak 
arasındaki ilişkiyi anlatan oyunu 
izlerken hem eğlendik hem de 
yaşamlarımıza ilişkin önemli 
dersler çıkardık. Oyunun ana 
temasında bahsedildiği gibi 
‘Yaşamımız anlamını yitirmeye 
başlayınca gerçekten ölmeye 
başlarız ve bunun kaç yaşında 
olduğumuzla alakası yoktur...’

Genel Müdürümüz  
Dr. Sırrı UYANIK  

konuşmasının ardından 
sözü çalışanlara vererek 
tek tek talepleri dinledi.

Adana Devlet Tiyatrosu tarafından 
sergilenen Kırkından Sonra adlı oyun, 
çalışanlarımız ve ailelerince yoğun bir 
ilgiyle izlendi. 

Alfonso Paso’nun yazdığı ve Hale Kuntay’ın 
dilimize çevirdiği oyunu Ali Hürol yönetiyor. 

Oyun, kuşaklar arasındaki ilişkiyi mizahi 
bir dille anlatıyor.
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Bahçemize Bahar Geldi...
İsken çalışanları ve ailelerinin oluşturduğu 1200’den fazla kişi, geçtiğimiz Ekim ayında İsken Sosyal Tesislerinde 
düzenlenen Bahar Şenliğinde biraraya geldi. Tüm gün süren ve katılanların, 7’den 70’e herkesin yer alabileceği birçok 
aktiviteyle doyasıya eğlendikleri şenlikle baharın, dostluğun ve paylaşmanın coşkusu bir kez daha kalplerimizi ısıttı.

Sabah saatlerinde başlayan etkinliğimiz akşam saatlerine 
kadar devam etti. Çalışanlarımız ve aileleri DJ müziği 

eşliğinde  oldukça güzel ve eğlenceli saatler 
geçirdiler. Organizasyon kapsamında tavla 

turnuvası, çuval yarışması, halat yarışması, 
süpürge futbolu, brandada yürüme 

yarışması ve çeşitli çocuk yarışmaları 
gibi birbirinden ilginç yarışmalar 
düzenlendi. Bu yarışmalarda 
çalışanlarımız doyasıya eğlencenin 
tadına vardılar. Yarışmalarda 
dereceye giren çalışanlarımız ve 
ailelerine madalyalar verildi.
    Ayrıca şenlik kapsamında Tenis 
ve Streetball turnuvası düzenlendi. 
Tenis kategorisinde birinciliği 
Teknik Ofis Mühendislerinden İsa 

Onur ACEM alırken,  Streetball 
turnuvasında EaglePaw takımı 

yarışmanın birincisi oldu.
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Dragon Bot Yarışları Nedir?
250 metrelik parkurda şirketlerin kanolarla 
kıyasıya mücadele ettiği Dragon Festivali 
16 kürekçi, 1 davulcu ve 5 yedek kürekçi ile 
yapılmaktadır. İki gün süren yarışmaların ilk 
gününde takımlar profesyonel dümenciler 
eşliğinde yarışıp kategorilerini belirler. İkinci gün 
ise kategorilere göre final yarışları yapılır.

Kategorimizde 4. Olduk
İlk gün yarışları sonunda Funfun kategorisinde yer 
alan takımımız bu kategorinin final yarışımasını 4. 
sırada tamamladı.

“...İsken Ailesi olarak 
ilk kez katıldığımız 
bu festivalden çok 
keyifli, güzel ve 
ileride başkalarına 
anlatabileceğimiz 
heyecan dolu anılarla 
ayrıldık...”

Yüzlerce kurumu aynı etkinlikte toplayan; onları hem yarıştıran hem eğlendiren  
heyecan dolu Dragon Festivali’nin Adana ayağı Mayıs ayında Seyhan Nehrinde gerçekleştirildi.  
Müzik ve eğlence ile birlikte sporun mücadeleci ruhunu yaşayan takımlar, Seyhan Nehri üzerinde 
sergiledikleri mücadele ile nefesleri kesti.

İsken olarak, festival kapsamında düzenlenen “Davulcu Kostümü Yarışması”nda da sahneye 
çıktık. Festivale katılan takımların davulcularının kostümlerinin jüri karşısında sergilendiği 

yarışmada Güliz Nalbantoğlu arkadaşımızın taşıdığı kostüm, ‘Kurum Kimliğine En Uygun Kostüm’ 
kategorisinde birinciliği elde etmemizi sağladı.  

Aldığımız bu birincilik, yarışma içerisinde bizim için çok güzel bir anı oldu.

Büyük Yarış 
Büyük Eğlence

Mayıs ayında, bölgemizde faaliyet gösteren 
onlarca şirket, kurum ve kuruluşun katılımıyla 
gerçekleştirilen Dragon Festivali’ne İSKEN bu yıl ilk 
kez katıldı. Bölge iş dünyası ile önemli bir iletişim 
alanı oluşturan festivalde yapılan yarışmalar, 
katılanlar arasında oldukça hoş bir rekabetin 
yaşanmasını da beraberinde getiriyor. 

Bu yıl İsken’le beraber festivalin Adana ayağına 
katılan şirketler ve kuruluşlar şunlar: Adana 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Adana 
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Adana 
Emniyet Müdürlüğü, Adana Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü, Adana Genç İşadamları Derneği, 
BSHG, Çukurova Genç İşadamları Derneği, Sasa, 
Abdioğulları A.Ş., Temsa Global, Pepsi CO, Final 
Eğitim Kurumları, Erkan Eğitim Kurumları, 
Özler Holding, Tekbaş Grup, Expel İlaç, Başkent 
Hastanesi, Kambeton, Günep Grup, MNG Kargo, 
TNT Express, DHL Global Forwarding, Adanava 
Otel, Gizerler, Ankada Tüp Bebek, Libra Makina, 
Larice Mutfak-Hisar Kapı, Denizbank, Güney Rotary 
Kulübü, Pırlanta Erciyes, Arzum-YGA, Tarmak, 
Nefiso ve Yaşamla Dans.
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İSKEN
2. PAINTBALL
TURNUVASI
İsken ailesi olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz paintball turnuvası, yine birbirinden çekişmeli maçlara sahne 
oldu. 27 Kasım 2013 -14 Aralık 2013 tarihlerinde düzenlediğimiz turnuva  Bakım, Operasyon, İdari  Bölümler 
olmak üzere bütün bölümlerimizin iştiraki ile oldukça  geniş katılımlı bir organizasyon oldu.

Turnuvamızı geçen yıl olduğu gibi bu yıl 
da, merkezi Beyazevler’de bulunan Green 
Garden tesislerinde gerçekleştirdik.
Turnuvamızda toplam 13 takım mücadele 
etti. Yarı Finalde rakiplerini eleyerek finale 
çıkan “D Hadi” takımı ve “Güvenlik” 
takımının kıyasıya mücadelesi sonucu, 
rakiplerine 3-2 lik üstünlük sağlayan 
“Güvenlik” takımı şampiyonluğunu ilan 

etti.  “D Hadi” takımı müthiş bir mücadele 
sergilemesine rağmen  ikincilikle yetinmek 
zorunda kaldı. 
Final maçının bitiminde çalışanlarımız ve 
ailelerinin katıldığı kutlama yemeği organize 
ettik. Canlı müzik eşliğinde gerçekleşen 
yemekte, yorgunluğumuzu atıp, çok renkli 
ve eğlenceli anlar yaşadık.

2. Paintball Turnuvası, yarışmacıların ve ailelerinin  
katıldığı eğlenceli bir yemekle  

sona erdi.

Turnuvaya, herbirisi de son derece iddialı olan toplam 13 
ekip katıldı. Turnuva sonunda ipi göğüsleyen takım,  
“D Hadi” takımını finalde yenen “Güvenlik” takımı oldu.
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BÖLÜM KADROSU

Baca Gazı Arıtma Bölüm Müdürü: Gürkan ATMACA
Baca Gazı Arıtma Bakım Mühendisleri: Mustafa Devrim ÜLKE, Tahsin Cem AYDIN, Sinan EGÜZ

Baca Gazı Arıtma Bakım Formeni: Erkan ÖZKAN 
Mekanik Teknisyenler: H. Hüseyin BULGURLUOĞLU, Ali BEKİ, İbrahim GÖREGEN, Mustafa ÇETİNKAYA,  

Murat AVŞAR, Kerim ÇAPUTLU, Metin YALÇINTAŞ, Kemal ÖZ, Zeynel ADIGÜZEL, Burhan BULUT
Ofis Teknisyeni: Güven ÇAYLAKSantralimiz yüzölçümünün üçte ikisinin 

bakım ve onarım faaliyetleri bölümümüz 
tarafından yürütülmektedir. Bu faaliyet 
alanları içerisinde baca, ESP (elektrostatik 
filtre),  baca gazı temizleme tankları, pompa 

binaları, kireçsütü hazırlama ünitesi, alçıtaşı 
susuzlaştırma ünitesi, endüstriyel ve evsel 
atık su arıtma tesisi, su şartlandırma tesisi, 
desalinizasyon (Deniz suyundan tatlı su 
üretim tesisi) ünitesi, klor üretim tesisi, 
kömür/kül taşıma bantları, kül  siloları,  
kömür kırıcı tesisi, stacker/reclaimer, kömür 
stok sahası ve düzenli atık depolama sahası 
bulunmaktadır.
Bölümümüz proaktif bakım anlayışıyla  
yapmış olduğu periyodik, kestirimci ve 
önleyici bakımlar sayesinde bugüne kadar 
Santralimizin “doğaya saygılı temiz ve 
sürekli enerji üretim” felsefesinin önemli 
neferlerinden biri olarak başarıyla görev 
yapmaktadır. Bugüne kadar bu anlayış 
doğrultusunda işletilen Santralimizin hak 
etmiş olduğu saygı ve takdiri korumasında 
pay sahibi olmaktan bölümümüz ve 
çalışanları gurur duymaktadır. Santralimiz 
emisyon limitleri konusunda Türk Çevre 
Mevzuatı’na tam uyumun yanısıra Avrupa 
Birliği’nin belirlemiş olduğu standartları 

benimsemiş olup, bu standartlara göre 
emisyonlarını kontrol etmekdedir. Sürekli 
iyileştirme felsefesini benimseyen bölüm 
çalışanlarımız, yaptığı çalışmalar ile gerek 
son yıllarda yeni çıkarılan çevre mevzuatları, 
gerekse gelişen toplum ve çevre bilinci ile 
şirketimizin önem verdiği çevre politikasına 
da tam uyum sağlamaktadır. Bu çalışmalar 
içinde en önemlisi Absorber (baca gazı 
yıkama ünitesi) içinde baca gazını yıkama 
yapan resirkülasyon nozul ve headerların 
değişimidir. Bu çalışma bölümümüz bakım 
mühendisleri tarafından dizayn edilmiştir.
Plansız bakımlarda ise tecrübeli kadrosu ile 
arızalardaki sorunları en kısa sürede tespit 
ederek gereken aksiyonları almak suretiyle 
hızlı ve düzgün bir şekilde ekipmanların 
onarımını yaparak emre amadeliği sürekli 
kılmaktadır.
Kömür taşıma sistemlerinde yapılan 
periyodik bakımlar sayesinde kömür 
transferini kesintisiz olarak gerçekleştirerek, 
transfer sürelerinin minimum seviyede 
tutulmasını sağlamaktadır.
Bütün bu başarıların arkasında deneyimli 

kadronun yanı sıra işlerine verdikleri önem, 
yenilikçi düşünce yapısı ile teknolojik 
gelişmeleri takip edip sistemimize entegre 
etme isteği ve takım çalışması yatmaktadır.
Bölümümüzü özverili çalışmaları nedeniyle 
kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Baca Gazı Arıtma ve  
Kül/Kömür Sistemleri
Bu sayımızda Baca Gazı Arıtma ve Kül/Kömür Sistemleri Bölümümüzü sizlere daha yakından tanıtmaya çalıştık. 
Bölümümüz sorumluluk alanı içerisindeki bakım faaliyetlerini  Sn. Gürkan ATMACA yönetimindeki 3 bakım mühendisi 
ve 12 mekanik teknisyen ile başarılı bir şekilde yürütmektedir.

3 bakım mühendisi ve 
12 mekanik teknisyen ile 

yürütülen faaliyetlerin 
başında Sn. Gürkan Atmaca 

bulunuyor.

Bölümümüzün proaktif bakım 
anlayışıyla gerçekleştirdiği 
periyodik, kestirimci 
ve önleyici bakımlar, 
Santralimizin “doğaya 
saygılı, temiz ve sürekli 
enerji üretimi” felsefesinin 
önemli ayaklarından birini 
oluşturmaktadır.
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Büyük Ailemiz 10 Yaşında
Büyük İSKEN Ailesi Kasım ayı içerisinde Adana Hilton Oteli’nde gerçekleştirilen Geleneksel Yemekte biraraya  
gelerek İSKEN’in 10’uncu yaş gününü gurur ve mutlulukla kutladı. Duygulu anların da yaşandığı yemekte  
“Santralımız 10 Yaşında” yarışmasının da finali gerçekleştirildi.

Ödül töreninin ardından 
halkoyunları ekibi tarafından çeşitli 
yörelere ait gösteriler sunulurken, 
davetliler de eğlenceli dakikalar 
geçirdiler. 
Güzel müzikler eşliğinde geçirilen 
keyifli dakikaların ardından, gecenin 
sonunda Ankara Genel Müdürlükte 
çalışan arkadaşımız Zeynep Tarkan 
sahne aldı ve söylediği 2 şarkı ile 
büyük beğeni topladı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
eğlenceli dakikaların yaşandığı gece, 
10. yılın gurur ve mutluluğu içinde 
sona erdi.
Nice 10 yıllara İSKEN...

Gecenin ilk dakikalarında İnsan 
Kaynakları ve Örgütsel Gelişim 
Direktörümüz Yeşim Özsınmaz bir 
konuşma yaptı. Yeşim Hanım 10. Yıl için 
hazırladığı açılış konuşması ile davetlilere 
oldukça duygusal anlar yaşattı. 
Ardından Santral Direktörümüz ve Genel 
Müdürümüz de 10. Yılı vurguladıkları 
duygusal konuşmalar ile gecenin açılışını 
yaptılar.

Bu yılki İsken yemeğinde 10. Yıl anısına 
düzenlediğimiz “ Santralimiz 10 Yaşında “ 
yarışmasında finale kalan 6 eser sergilendi. 
Bu sergide geceye katılan tüm davetlilere 
girişte birer oy pusulası verilerek, en 
beğendikleri eseri oylamaları istendi. Oylama 
sonucunda 1.lik ödülü IT Mühendisimiz 
Veli İşisağ’ın hazırladığı dev İsken maketinin 
oldu ve ödülü Genel Müdürümüz tarafından 
takdim edildi.  

29

Nice 10 Yıllara İSKEN



Yarışmaya çalışanlarımız ve eşlerinden aşağıda isimleri 
bulunan 13 kişi katıldı.
1. İbrahim Göktan
2. Emine Aras (Ayhan Aras’ın eşi)
3. İbrahim Arslan
4. Veli İşisağ
5. Ümit Toksoy
6. Vildan Acar (İhsan Acar’ın eşi)
7. İlker Taymaz
8. Münevver Yavaş (Serkan Yavaş’ın eşi)
9. Aynur Gökalp (Muhammed Gökalp’in eşi)
10. Selma Aydın (Aydıner Aydın’ın eşi)
11. Orhan Özaltun
12. Neşe Marhan (Gökhan Marhan’ın eşi)
13. Kubilay Arat
Jüri üyelerinin oylaması sonucu finale kalan 6 eser, 
İsken yemeğinde sergilenerek tüm katılımcıların oylarına 
sunuldu. Oylama sonucunda Vildan Acar, Münevver 
Yavaş ve İbrahim Arslan’ın eserleri mansiyon ödülü almaya 
hak kazandı. Yarışmada üçüncülüğü İbrahim Göktan’ 
ın çocuklarıyla birlikte geri dönüşüm malzemelerinden 
hazırladığı maket alırken, ikincilik ödülü Emine Aras’ın 
hazırladığı seramik tabloya verildi. Birincilik ödülü ise IT 
Mühendisimiz Veli İşisağ’ın hazırladığı dev İsken maketinin 
oldu ve ödülü Genel Müdürümüz tarafından kendisine 
takdim edildi.
Yarışmaya değerli eserleriyle katkıda bulunan tüm 
katılımcılara teşekkürlerimizi sunuyoruz.

“Örnek Köy Projesi” tanıtım 
toplantısı Genel Müdürümüz 
Sayın Dr. Sırrı UYANIK, Santral 
Direktörmüz Sayın Veyis ÖZTÜRK 
ve Bölüm Müdürlerimizin de  
katılımı ile projenin ilk etabının 
gerçekleştirildiği Hamzalı Köyü’nde 
yapıldı.
Hamzalı Köyü sakinlerinin büyük 
ilgi gösterdiği toplantıya Adana İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Sayın Hamit AYGÜL, Adana İl Çevre 
ve Şehircilik Müdürü Sayın Ahmet 
KIRILMAZ, Yumurtalık Belediye 
Başkanı Sayın Turgut ERİŞMEN, 
Çukurova Üniversitesi Yumurtalık 
MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
ÇELİK, Yeşilköy Belediye Başkanı 
Sn. Mithat ALTUNAY ve Yumurtalık 
Liman Başkanı Bekir YILDIZ başta 
olmak üzere Yumurtalık Protokolü 
üyeleri, köy muhtarları ve kooperatif 
başkanları da katıldı.
Katılımcılar, proje kapsamında 
yenilenen Köy Meydanı, Köy 
Konağı, Köy Camisi, Köy Kahvesi, 
Muhtarlık Ofisi, Toplum Merkezi, 
Yöresel Ürünler Satış Merkezi, 

Zeytin Değerlendirme Merkezi 
ve Çocuk Oyun Parkını gezdi ve 
davetlilere yapılan çalışmalarla ilgili 
detaylı bilgiler verildi.
Hamzalı Köyü kadınları tarafından 
özel olarak hazırlanan yöresel 
yemeklerin ikram edildiği etkinlik 
kapsamında ayrıca köyün dünden 
bugüne değişimini anlatan resim 
sergisi de açıldı.
Etkinliğin sonunda ise Köy Muhtarı 
Sn. Bülent DEMİRCAN Hamzalı 
Köyü’ne katkılarından ötürü  
İSKEN A.Ş. Genel Müdürü  
Dr. Sırrı UYANIK’a teşekkür plaketi 
takdim etti.
Etkinlik boyunca köy halkı ve 
misafirlerimizle yakından ilgilenen 
Genel Müdürümüz Dr. Sırrı 
UYANIK da burada yaptığı kısa 
konuşmada; geleneksel hayatımızın 
temelinde bulunan köy ve köye 
ait değerlerin özenle korunarak 
günümüz insanına hitap edecek 
şekilde geliştirilmesi gerektiğinin 
altını çizdi. İSKEN olarak bu 
alandaki çalışmalarımıızn artarak 
devam edeceğini vurguladı.

Santralimiz 10 Yaşında Yarışması İsken’le Köyler Meydana Çıkıyor...
Santralımızın üretime geçişinin 10.Yılı onuruna tüm İsken çalışanları ile eş ve çocuklarınının katılımına açık bir görsel 
sanatlar yarışması düzenlendi. 

İSKEN’in Sürdürülebilir kalkınma ilkesi uyarınca Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet Köyü”projesinden 
ilham alarak geliştirdiği “Örnek Köy Projesi” tanıtım toplantısı 22 Kasım 2013 Cuma Günü Hamzalı Köyü’nde yapıldı.

IT Mühendisimiz Veli İşisağ, hazırladığı dev İSKEN maketiyle yarışmanın 
birinciliğini kazandı.

Yarışmaya katılan çalışmalar İSKEN yemeği öncesi sergilenerek 
katılımcıların oyuna sunuldu.
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Doğu Karadeniz Turu
ÇUDOSK Kulübü 2013 Yaz Faaliyeti  kapsamında bir grup İsken’li arkadaşımız, görmeyi çok istedikleri Doğu 
Karadeniz’e  bir  gezi düzenlediler ve 24 Ağustos - 1 Eylül tarihlerini kapsayan 9 günlük bir program hazırladılar. İlk 
bakışta uzun gibi gözüken bu programın, bölgeyi gezdiklerinde yetersiz bile geldiğini ve gelecek yıllarda yöreye 
düzenleyecekleri gezileri şimdiden planlanladıklarını dile getirdiler.
Yusuf Serkan YAVAŞ, Münevver YAVAŞ, Erkan ÖZKAN, Selver ÖZKAN, Tümer ÖZDEMİR, Şükran ÖZDEMİR, Hasan 
ASLAN ve Menekşe OTLUTEPE’den oluşan  ekip,  23 Ağustos günü Adana otogarında toplandı  ve saat 18:00’ de 
otobüs ile yola çıktı. Adana - Niğde - Kayseri - Sivas - Erzincan - Erzurum güzergâhıyla 15 saat süren rahat ve keyifli bir 
yolculukla Kars’a vardılar. Gelin bu keyifli yolculuğu tüm detayları ile Yusuf Sekan Yavaş’ın ağzından dinleyelim.

1. GÜN:

Kars’ta bizi karşılayan rehberimiz kahvaltı 
için bizi şehir merkezine götürdü. Enfes Kars 
kaşarı eşliğinde yaptığımız kahvaltıdan sonra 
yediklerimizi hazmetmek için Kars kalesine 
çıktık ve şehri kuşbakışı izledik. Zaman 
kaybetmeden ikinci durağımız olan Ani 
Harabeleri’ne hareket ettik. Derin bir geçmişe 
sahip olan bu antik kent, içinde birçok kıymetli 
eser barındırıyor. Ani Harabeleri’nde kendimizi 
kaybedercesine, üç saat gezdikten sonra ilk 
geceyi geçireceğimiz Artvin-Şavşat Karagöl’e 
yolculuğumuz başladı. Şavşat’a 4 saat süren 
yolculuğumuzun ardından, son alışverişlerimizi 
yaptık ve yayla yollarında 2 saat süren 
yolculuğun ardından Karagöl’e ulaştık.
Hava karardığı için kamp yerine çadırlarımızı 
kurup, yakındaki pansiyonda leziz 
alabalıklarımızı yedik. Yemek sonrasında göl 
etrafında bir tur atarken ertesi gün ne kadar 
muhteşem bir manzarayla karşılaşacağımızın 
ilk izlerini gördük. Tam bir doğa harikası 
olan bu göl, milli park içersinde olduğu için 
yapılaşmadan uzak ve doğal bir halde kalmış.

2. GÜN:

Sabah erkenden kalkıp muhteşem göl 
manzarasını görmek için gölün kıyısına 
indik. Bolca fotoğraf çekip, güzel manzaranın 
keyfi çıkararak kendimizden geçmişken, 
rehberimizin kahvaltı hazır uyarısıyla kendimize 
geldik ve pansiyonun balkonunda muhteşem 
göl manzarası eşliğinde kahvaltımızı yaptık. 
Kahvaltının arkasından göl çevresinde bir 
fotoğraf turu yapıp Merata yaylasına doğru yola 
çıktık. İki saatlik yolculuk sonrası yürüyüşe 
başlayacağımız orman yoluna geldik. Orman 
örtüsü ve manzaranın her yolun her dönüşünde 
değiştiği ve güzelleştiği, kâh balta girmemiş 
ormandan, kâh şelalelerin derelere karıştığı 
çayırlıklardan geçerek 15 km’lik parkuru sanki 
göz açıp kapayıncaya kadar bitirdik. Merata 
yaylasına vardığımızda pansiyon sahibi Erol 
Bey bizim için uygun olabilecek kamp yerlerini 
gösterdi ve çadırlarımızı kurduk. Misafirperver 
yayla sakinleriyle kısa bir tanışma ve sohbet 
sonrasında rehberimiz kendini dinç hissedenleri  
yaylanın 4-5 km uzağında bulunan Kuyruklu 
göle götürmeyi teklif etti. Bu güzel teklifi 
değerlendirdik ve sisli havanın da dağılmasıyla 
birlikte, dağların bulutlarla dansını izleyerek 
diz boyuna varan çayırlarda yürüdük. Kuyruğu 
bir dereyi besleyen Kuyruklu Göle ulaştık 
ve kendimizi çayırlığa bırakıp güzel gölün 
sessizliğinde ruhumuzu dinlendirdik. 
Yaylaya döndüğümüzde Erol Bey’ in 
pansiyonunda bizi bekleyen güzel yöresel 

ve organik yemekleri keyifle yedikten sonra, 
sobanın başında keyifli ve derin sohbetlere 
daldık. Zamanın hayli ilerlediği uyarısıyla,  
ertesi günün programını belirleyip çadırlarımıza 
döndük.

3. GÜN:

Sabah enfes yöresel kahvaltının ardından 
Macahel bölgesine yürüyüşümüze başladık. 
Orman yolunu takip ederek bol şelaleli 
bir rotadan aşağı doğru inişe geçtik, hatta 
yol kenarında oluşmuş küçük bir şelalenin 
beslediği göletin soğuk sularında kendimizi 
tutamayıp yüzerek, vücudumuzu dinlendirdik. 
Yol üstünde gördüğümüz tek yayla evinin 
sakinleri bizi ısrarla çay içmeye davet ettiler 
ve yeni topladıkları enfes yaban çileklerinden 
ikram ettiler. Bölge halkının bu misafirperverliği 
bizi bu gezide en çok etkileyen şeylerden biri 
oldu. Rakım düştükçe orman örtüsü arttı ve 
biz artık orman içinde yürüyorduk. Ancak 
yol kenarındaki yaban mersini, böğürtlen ve 
ahududu meyvelerini yemek için sık sık durup, 

Ani Harabeleri, tarihi 
boyunca birçok 
medeniyete ev 
sahipliği yapmış olan 
Kars Bölgesi’nin bu 
zenginliğini yansıtan en 
güzel yerlerden biridir.

ÇUDOSK 2013 Yaz 
Faaliyetleri kapsamında 
Doğu Karadeniz’i 9 günde 
gezen 8 kişilik ekip Yusuf 
Serkan Yavaş, Münevver 
Yavaş, Erkan Özkan, 
Selver Özkan, Tümer 
Özdemir, Şükran Özdemir, 
Hasan Aslan ve Menekşe 
Otlutepe’den oluşuyordu.
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dalların içinde kayboluyorduk. Rehberimizin 
uyarılarıyla tekrar yola çıkıyor, ancak güzel 
meyveleri dalından yeme isteği karşısında 
kendimizi yine dalların arasında buluyorduk. 
Saat 15:00 civarında araca binmemizle bu 
güzel parkuru bitirdik ve Macahel’de (Camili) 
kalacağımız Rıza Bey’in pansiyonuna doğru yola 
çıktık. Pansiyonun bulunduğu yerdeki fındık 
bahçesinin içindeki düz alana çadırlarımızı 
kurup, akşam yemeği için pansiyona döndük. 
Yemek öncesi yeni hasat edilmiş fındıkların 
tadına bakmayı da ihmal etmedik. Yöresel 
tatlarla hazırlanmış leziz akşam yemeğinin 
ardından gecenin sürprizi bizi bekliyordu. 
Rehberimiz İsa bizi Borçka’ da yapılacak olan 
bir düğüne davet etti. Yörenin halk danslarını 
göreceğimiz için sevinçle düğüne gitmeyi 
kabul ettik. Ayrıca rehberimizin Türkiye 
şampiyonlukları olan folklör hocası olduğunu 
da bu vesileyle öğrenmiş olduk. İki saatlik 
yolculuktan sonra vardığımız düğünde yine 
misafirperverlik örneği gösterilerek bize 
ayrılan masada horonların ve yöresel oyunların 
örneklerini keyifle izledik, hatta oyunlara 
katılarak öğrenmeye çalıştık. Keyifli gecenin 
ardından sisin kapladığı Macahel  (Camili) 
yolunda zor bir yolculukla kamp alanımıza 
döndük ve ertesi günün programını öğrenip, 
çadırlarımıza çekildik.

4. GÜN:

Sabah erken kalkıp kahvaltımızı yaptıktan sonra 
ilk olarak 500 yıllık Maral camisini ziyaret ettik. 
Bu caminin özelliği içinde kullanılan ahşapların 
özel kökboyalarıyla boyanmış sanat eseri 
niteliğindeki oymaları ve kullanılan renklerin 
canlılığı ve geçen yıllara rağmen canlılıklarını 
hala ilk günkü gibi korumaları. Rehberimiz 
İsa’nın verdiği bilgiler eşliğinde cami içinde 
bolca fotoğraf çekip Maral şelalesine doğru yola 
çıktık. Araçtan inip 45 dk.lık  şelale bölgesine 
kadar çok güzel orman içi patikadan keyifli bir 
yürüyüş yaptık. Maral şelalesine vardığımızda 
gözetleme noktasından muhteşem şelale 
manzarasını izleyip, çaylarımızı yumdumladık. 
Daha sonra asıl eğlencenin başlayacağı  şelaleye 
dik bir patikadan inerek ulaştık. Şelalenin 
altında oluşmuş olan havuza girmek için 
kıyafetlerimizi değiştirdik ve buz gibi havuz 
suyuna girdik. Düşen suyun yarattığı su bulutu 
insanı ilk anda korkutmasına rağmen, bir 
müddet sonra şelalenin altına doğru yanaşıp 
yukarıdan gelen suyla dans etmeye başladık. 
Havuz keyfinden sonra gözetleme yerine çıkıp 
öğle yemeğimizi yedik ve sonra bu muhteşem 
yerden ayrılıp Macahel (Camili) merkezine 
doğru yola çıktık. Osmanlı döneminden kalma 
200 yıllık merkez camisini ziyaret edip Maral 
camisinde olduğu gibi renkli ve olağanüstü 

oyma ahşap işçiliğini hayranlıkla izleyip 
fotoğrafladık. Daha sonra bölgede TEMA Vakfı 
tarafından yürütülen kalkınma ve koruma 
projesi kapsamında kurulan konukevinde 
bölgeyle ve arıcılıkla ilgili yürütülen projeleri 
tanıtan belgeseli izledik.  Rıza Bey’in 
pansiyonuna dönüp akşam yemeğini yedikten 
sonra günün yorgunluğunu sohbet ederek ve 
taze fındık yiyerek atmaya çalıştık. 

5. GÜN:

Sabah kahvaltımızın ardından Rıza Bey’in 
misafirperver ailesiyle vedalaştıktan sonra, 
Beyazsu yaylasına yapacağımız yürüyüşe 
başlamak üzere  aracımızla Efeköy’e doğru 
yola çıktık. Macahel’in vadilerinin muhteşem 
manzarası eşliğinde yolculuğumuzu tamamlayıp 
orman yoluna geldik. Yürüyüşe başlamamızla   
başka bir dünyaya geçiş yapmış olduk. 
Çayırların yeşilliği, ağaçların çeşitliliği ve 

Maral Şelalesi, seyir 
güzelliğinin yanısra  
buz gibi suyuyla 
da ziyaretçilerine 
unutamayacakları bir 
macera sunuyor.

Ülkemizin en fazla yağış 
alan bölgesi olan Doğu 

Karadeniz’in göz alabildiğine 
uzanan muhteşem yeşillikleri, 

çoğu zaman birer küçük 
boncuk gibi karşınıza 

çıkıveren onlarca küçük gölü 
saklar.
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çiçeklerin güzelliğiyle bambaşka bir floranın 
içinde kendimizi kaybettik. Orman içinde gizli 
bir ova görünümündeki Gorgit yaylasında 
öğle yemeği molası verip bolca fotoğraf çektik. 
Yemeğin ardından eğrelti otlarının içinden 
yağmur ormanlarında ilerlermişcesine iki saat 
kadar yürüdükten sonra ormandan çıktık ve 
çiçek bahçesini andıran yayla yolunda ilerleyip 
2300 m. rakımlı Beyazsu yaylasına vardık. 
Yaylanın bulutların üzerindeki  muhteşem 
manzarasını anlatmaya kelimeler yetersiz 
kaldığından günbatımına kadar birçok fotoğraf 
çektip bu anları ölümsüzleştirmeye çalıştık. 
Rehberimize ait olan pansiyona yerleştikten 
sonra akşam yemeğine kadar yayla sakinleriyle 
sohbet ettik. Yemekten sonra  solonda sobanın 
verdiği sıcaklıkla koyu bir sohbetin ardından 
yataklarımızı hazırlayıp uykuya daldık.

6. GÜN:

Programımızda tek dağcılık faaliyetimiz olarak 
3446 m. rakımlı Karçal dağı zirve tırmanışı 
vardı. Sabah 5 kişilik tırmanış ekibi, tırmanışa 
başlayacağımız noktaya araçla hareket ettik ve 
2450 m. rakımdan güzel bir havada yürüyüşe 
başladık. Rehberimizin ayarladığı tempoyla, 
yavaş ve kısa molalarla 3300 m.de zirve 

çanağına geldik ve yemek molasının ardından 
dik parkuru dikkatlice çıkıp zirveye ulaştık. 
Havanın açık olmasıyla Kaçkar dağlarına kadar 
tüm bölgeyi görebilmemiz zirve keyfini bir 
kat daha keyifli hale getirdi. İsa ATAR, Erkan 
ÖZKAN, Menekşe OTLUTEPE, Münevver 
YAVAŞ ve Yusuf Serkan YAVAŞ’ tan oluşan ekip 
zirve defterini imzaladıktan sonra Türk bayrağı, 
İSKEN ve ÇUDOSK flamalarıyla zirveyi kutladı. 
4 saatlik dönüş yolculuğunun ardından Beyazsu 
yaylasına döndük. Zirve faaliyetine katılmayan 
arkadaşlarımız ise günü yayla çevresini gezip 
doğal güzelliklerin, çiçeklerin fotoğraflarını 
çekerek ve yayla sakinleriyle sohbet ederek 
geçirmişler. Akşam yemeğinden sonra yemeğin 
ağırlığı ve zirvenin yorgunluğuyla erkenden 
yattık.

7. GÜN:

Geç ve keyfe keder yaptığımız sabah 
kahvaltısının ardından programımızda  2850 
m. rakımlı bir çöküntü gölü olan Yıldız gölüne 
tırmanış vardı. Göle ulaşmak için dik bir 
rampada bulunan patikadan dikkatlice çıktık. 
Gölü hakim noktadan gören sırta zor da olsa 
ulaşmamızın ödülü olan göl manzarasıyla 
karşılaştık ve tüm yorgunluğumuz bir anda 

kayboldu. Göle çıkacağımızı söylediğimizde 
suyun çok soğuk olduğu uyarılarına 
rağmen gölde yüzmeye karar vedik. Buz 
gibi suların içine atlamamızla beraber tüm 
yorgunluğumuzun gitmesi bir oldu. Sanki 
vücudumuzun yenilendiğini hissettiren soğuk 
suda birkaç dakikadan fazla durmak mümkün 
olmamasına rağmen, suya arka arkaya birkaç 
kez girip çıkarak vücudumuzu kandırıp bu 
keyfi tekrar tekrar yaşadık. Yaylaya geldiğimizde 
Erkan ve İsa’nın bir gün önce almış olduğumuz 
kuzunun etlerini hazırlayıp, mangalı 
yakmalarıyla akşamın bir ziyafete sahne olacağı 
belliydi. Tüm hazırlıkları yapıp mangalın 
başına geçtik ve hazırladığımız etleri afiyetle 
yiyerek karnımızı tıkabasa doldurduk. Daha 
sonra rehberimizin bu akşamki sürprizi olan 
akordiyonla coşarcasına horon teptik ve İsa’nın 
halk danslarındaki hünerlerini izledik. Yayla 
sakinleri de bu eğlenceye katılınca ortalık tam 
bir şölen alanına dönüştü. Bu akşam eğlencesi 
geç saatlere kadar sürdü ve herkes çok eğlendi.

8. GÜN:

Beyazsu yaylasından ayrılış günüydü. Bölgedeki 
tüm pansiyonlar sizi aileden biri gibi görüyorlar. 
Bu nedenle ayrılmak biraz zor geldi. Balkonda 
sabah kahvaltısının ardından Borçka Karagöl’e 
kadar 20 km. sürecek yürüyüşümüze başladık. 
Havanın hafif sisli olması ve zaman zaman 

yağmur yağmasıyla klasik Karadeniz havasının 
da tadını almış olduk. Orman içinde her 
tarafı kaplayan çiçekler, meyveler ve bitki 
örtüsünün büyüsüyle nasıl yürüdüğümüzü 
anlamadık. Akşamüzeri vardığımız Karagöl, 
sislerin içinde zaman zaman kendini gösterip 
bizi kendine hayran bıraktı. Gölün en güzel 
yerine çadırlarımızı kurduktan sonra akşam 
yemeği için önceden alabalık siparişi verdiğimiz 
lokantaya gidip, leziz dere balıklarını afiyetle 
yedik. Ardından rehberimiz İsa’nın davetiyle 

Karadeniz’in gür 
ormanlarının arasında, 

yemyeşil yaylalarında ya 
da küçük bir gölün hemen 

yanıbaşında binlerce çiçeğin 
arasına kurulan kamp 

çadırlarında geçirilen her 
gece, tertemiz havayla 
tazelendiğiniz, hayata 

neredeyse her gün yeniden 
başladığınız hissini verir.

Karadeniz’in yemyeşil, 
dik sırtlarında görülen 
dağınık yerleşim bu 
bölgenin karakteristik 
özelliklerinden biri. 

Sayısız akarsuyun toprağı 
bir nakış gibi işlediği 
Karadeniz’de en çok 
rastlayacağınız şeylerin 
başında birbirinden güzel 
köprüler gelmekte.
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bir köy düğününe katılmak için yola çıktık. 
Geç saat olmasına rağmen bizi bekleyen düğün 
evinde horon oynayıp İsa’nın oynadığı diğer 
yöresel oyunları keyifle izleyip, geç saatlerde 
Karagöl’e geri döndük. 

9. GÜN:

Kamp alanında gece aniden bastıran yağmura 
rağmen sabah kalktığımızda güzel bir hava 
vardı. Gittiğimiz lokantada sıcak tava ekmeğinin 
üzerine sürülen tereyağı ve bal ile başlayan 
kahvaltımızda  omlet ve organik reçeller, çeşit 
çeşit peynirlerle karnımızı tıka basa doyurarak 
turumuzun en doyurucu kahvaltısını yaptık. 
Sonrasında Çiftekemer köprüsü ve Mençura 
şelalesini ziyaret etmek için yola çıktık ve 
üç saat sonra Mençura vadisinde araçtan 
inerek hafif yağmur altında patika yoldan 

1 saatlik yürüyüşle şelaleye ulaştık. Yağan 
yağmurla artan dere suları şelaleden çağlarken 
üzerimizi sağanak yağmur yağarcasına ıslattı., 
Şelalenin ihtişamla çağlayışını, sırılsıklam olma 
pahasına kısa bir süre izleyip,  serin sularına 
girememenin üzüntüsüyle şelaleden ayrıldık. 
Çiftekemer köprüsüne kadar yürüyüş yaparak 
vadinin güzelliğinin tadını çıkarmaya çalıştık. 
Yemeğin ardından Rize Ardeşen Fırtına vadisine 
doğru rafting yapma hayaliyle yola çıktık. 
Fırtına vadisinde önceden programladığımız 
rafting turu için tur düzenleyen firmanın yerine 
vardığımızda yağış dolayısıyla suyun rafting 
yapmaya uygun olmadığını görerek hayal 
kırıklığına uğradık. Hayal kırıklığını gidermek 
için güzel manzara eşliğinde harika türk 
kahvelerini içtik ve Trabzon’a doğru yola çıktık. 
Saat 21:00 civarında Trabzon’a vararak 

otelimize yerleştik. Daha sonra rehberimiz 
ve artık dostumuz  da olan İsa ile duygusal 
vedalaşmanın ardından akşam yemeği için 
şehir merkezine indik. Yemek sonrasında 
otele dönüp, dönüş hazırlıklarımızı yaptık. 
Sabah kısa bir şehir turundan sonra  Trabzon 
havaalanına geçtik ve 14:35 uçuşuyla Adana’ya 
dönüp, bu rüya gibi turu tamamladık. 
Bu tur esnasında bölge insanının 
misafirperverliği ve değerlerini koruyup 
ziyaretçilere kendi kültürünü anlatma isteği 
bizi çok etkiledi. Neredeyse gördüğümüz her 
evden davet almak ve insanların sohbet etme 
isteği bu duygularımızı güçlendirdi. 9 gün 
boyunca  100 km. üzerinde yol yürümemiz 
oldukça uzun ve yorucu olarak görünebilir 
ancak hergün farklı bir yerde, farklı güzellikleri 
yaşamak insanın ruhunu dinlendirdiği için 

bedensel yorgunluğun etkilerini kısa sürede 
attık. Tura başlamamızla bitişi arasında zihinsel 
olarak başka bir boyuta geçmişçesine gündelik 
yaşamımızdaki sorunlardan sıyrılıp, sadece 
oradaki güzellikler sayesinde anı yaşamanın 
keyfine vardık. Tur dönüşünde tam anlamıyla 
dinlenmiş olmanın etkisiyle iş ve özel 
hayatımıza yüksek motivasyonla dönüş yaptık. 
Bu bile Doğu Karadeniz bölgesine gitmenizi 
şiddetle tavsiye etmemiz için yeterli.

Doğayı doğallığıyla, doyasıya yaşamak için 
kendinize fırsat tanıyın ve bu güzellikleri 
yerinde keşfedin.

Serkan Yavaş’a çok teşekkür ediyor, 
dinlediklerimizden ve muhteşem fotoğrafları 
gördükten sonra, “Neden biz de gitmedik?” diye 
sormadan edemiyoruz.
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Güldürme beni  
çocuk, 

vallahi kafanı 
patlatırım...!

.

.

Hepsi bu 
kadar mıydı 
ya...! Disimin 
Kovuğunu 
bile 
doldurmadı. 
Hepsini Sildi 
süpürdü, 
bize birsey 
kalmadı...!

. .
.

.

. . . .

. .
.

.

.
Anacım, 

bana 
uygun kız 
var mı? 
niyetim 
ciddi.
. .

..
Bak Yavrum, 

Şurdaki 
sarıŞın Tam 
Sana Göre

.
.

.

- ArkadaSLAR...! ÇAYIN YANINA BİR DE SiMiT 
OLSAYDI NE GÜZEL GiDERDİ.

. . .
. .

GÜLMECE :)

Geçen sayımızda sorduğumuz 
‘’Bu Çalışanımızı Tanıdınız 
mı?’’ sorumuzun cevabı Ercan 
KOCA olacaktı. Doğru bilenler 
arasında yapılan çekilişte Hasan 
KESİLMİŞ, Gamze GÜNEĞİ ve 
Y. Emre KARAASLAN ödüle hak 
kazandı. Santral Direktörümüz Sn. 
Veyis ÖZTÜRK, sorumuza doğru 
cevap veren arkadaşlarımıza 
dikkatlerinden dolayı teşekkür 
edip, hediyelerini takdim etti. 

Bu fotoğraftaki çalışanımızı tanıyanları yine küçük sürpriz hediyeler bekliyor. 
Lütfen tahminlerinizi İnsan Kaynaklarına bildiriniz. Doğru tahmin edenlerin 
isimleri önümüzdeki sayıda açıklanacaktır.

Bu Çalışanımızı Tanıdınız mı...?

- Her Zaman, her yerde, en büyük isken...! ooolleeeeyyy...!
.

düsünüyorum 
o halde varım. 
varsam yeni 
prosedürler 
yazmalıyım.

.
.

- maç yapar gibi yapalım da kimse çakmasın 
aslında hanımların sahayı süpürme cezası 
verdiğini...!

. . .

.. .

- koskoca kupayı kaldırdık 
ama ibrahim abinin bir kolunu 
kaldıramadık...!

. . . . .
- Hocam, bana mutluluğun tarifini  
verebilir misin...?  
- Sen benim böyle konustuğuma bakma 
Hasan’cım, vallahi henüz ben de bulamadım.

. .
. . . .

.
..
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Ahmet KAÇAR - Miray
Cumali YILMAZ  - Şefika & Selma

Ahmet GÜNEYER - Simay
Cem KUMBURLU - Sabiha Sıla

Süleyman KOÇAK - İlke
Hasan KIRGIL - Nisa Nur

Ümit Yaşar TOYTOK - Ada
Esabil GÜNGÖR - İremsu
Enis BAYAR- Saba Ayzen

Yunus Emre ÇETİN - Güngör Sena

Fikriye GÖRÜCÜ CANLAN - Ahmet Selim
Muzaffer SARI - Furkan

Kablan KARADOĞAN - Yiğithan
Ufuk GEBECEİ - İlker

Ceren DAVUTLUOĞLU - Batuhan
Yavuz SUCU - Esher Burak

Emin HERBAY - Doruk Kutay
Cengiz KAHRAMAN - Kaan
İbrahim YILDIZ - Halil Mert

Pelin HANÇERLİ - Emre
Fatih SARAÇOĞLU - Selim

Ailemize Yeni Katılan
Bebeklerimiz

Meltem - Ali GÖÇMEN
Müge - Ömer ERTEM

Çiğdem - Yunus Emre KARAASLAN
Ömer - Nejla KOCATAŞ

Evlenenler

Mahmut KİRİKTİR
Kontrol Sistemleri Mühendisi (01.07.2013)

Yasemin KANDIR 
Muhasebe Asistanı (01.07.2013)

Barış ERDOĞAN
Satınalma ve Süreç Geliştirme Uzmanı (15.07.2013)

Veysel YEĞİN
Stok Kontrol Sorumlusu (12.08.2013)

Özge KOÇAK
Teknik Ofis Mühendisi (02.10.2013)

Varol DURHASAN
Kontrol Odası Mühendisi (09.12.2013)

Mehmet AKTAY
Kontrol Odası Mühendisi (09.12.2013)

Sinan YALÇINTAŞ
Saha Operatörü - FGD (06.01.2014)

Hakan FİDAN
Saha Operatörü - FGD (06.01.2014)

Mustafa KALE
Saha Operatörü - FGD (06.01.2014)

Levent ÇAĞIMNI
Elektrik Teknisyeni (06.01.2014)

Ömer GÖKTAŞ
Elektrik Teknisyeni (06.01.2014)

Hatice YAZGAN
SEÇ Sorumlusu

Peyzaj ve Zirai İşler (06.01.2014)

Caner AYAS
Saha Operatörü - Kazan (03.02.2014)

Aramıza Yeni Katılanlar

Biliyor musunuz?
Yumurtalık Kaymakamlığı, Adana İl Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Doğu Akdeniz Zeytin 
Birliği ile birlikte yürütülmekte olan  

Zeytinciliği Geliştirme Projesi’nin temel hedefi;  
katma değeri yüksek, kolay pazarlanabilen, 

bölgenin toprak ve iklim özelliklerine uygun olan 
zeytinin bölge genelinde yetiştiriciliğinin teşvik 
edilmesi, ürün çeşitliliği sağlanarak çiftçilerin 

gelirlerinin arttırılmasıdır. 

Proje kapsamında; Sugözü, Gölovası, Hamzalı, 
Narlıören ve Demirtaş köyleri ile  

Zeytinbeli Beldesi’nden çiftçilere zeytin yetiştiriciliği 
yapmalarını sağlamak amacıyla toplamda 90.000 

adet zeytin fidanı verilerek dikilmesi  
temin edilmiştir. 

Ayrıca proje kapsamında; çiftçilerimize sertifikalı 
zeytin yetiştiriciliği konusunda eğitim ve 

danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır.
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