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Değerli Arkadaşlar,

2014 yılının sonuna geldiğimiz şu günlerde, dergimizin yeni sayısıyla, yine sizlerle 
birlikteyiz. Yoğun bir çalışma dönemini geride bırakırken, yeni yılda yine çok çalışmaya 
devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi, dergimizin sizler için kısa bir mola olması ve sizleri 
biraz da olsa eğlendirmesi ve dinlendirmesi amacındayız.

Derginin içeriği zaten ilerleyen sayfalarda, şu anda elinizin altında. Bu önsözde sizlere 
“dergimizde şu konu var, şu bilgiler var “ demektense, çok beğendiğim bir hikayeyi 
paylaşmayı daha anlamlı buldum. Hikaye, Paulo Coelho’nun “Şeytan ve Genç Kadın“ 
kitabındaki sade anlatımıyla Leonardo da Vinci ile ilgili bir hikaye ve şöyle anlatılıyor;

“Kardinaller Leonardo da Vinci’den “Son Akşam Yemeği” isimli tablosunu yapmasını isterler,  
O da kabul eder. Büyük bir zevkle tablonun yapımına başlar ve tabloda o iki kişiyi, Yahuda’yla İsa’yı 
temsil edecek insanlar arar. Havariyunları çizer fakat Yahuda ile İsa’yı çizmek zordur. Hz.İsa için çok güzel 
bir insanı, Yahuda için de çok çirkin bir insanı arar. Neyse bir süre sonra bir kilise korosunda bir Hz.İsa 
bulur ve resmeder; bu çok güzel bir yüzdür. Fakat güzelin çirkini bulması zor ya, Yahuda’yı arar ama bu 
çok zordur. Bulamaz ve aradan beş sene geçer. Nihayet kardinallerden tepki alır. Artık eserin bitirilmesini 
istemektedirler. O gece sarhoş bir adam bulur; çirkinleşmiş bir adam. İşte şeytana, kötüye en yakın bu, der 
ve ayılmadan Yahuda’yı çizer. Fakat resim bitmeden adam ayılır ve ama ben bu resmi tanıyorum, der.  
Tabii Leonardo da Vinci çok şaşkın. Nasıl tanıyorsun? Şimdiye kadar bu resmi kimse görmedi ki, der. 
Herhalde konuyu biliyorsun, onun için de tanıdığını zannediyorsun, der. Yok yok tanıyorum, der adam. 
Biliyor musun, beş sene önce beni kilise korosunda bulup, İsa diye çizmiştin.“

Kıssadan hisse, aslında iyi ve kötü, güzel ve çirkin diye bir şey yok, bunların dereceleri 
var, bizim gördüğümüz ve yorumladığımız hali var. Gördüğümüz bir şey aslında bizim 
algıladığımız gibi olmayabilir. Peşin hükümlü olmadan, önyargılarımızı bir kenara 
bırakarak dünyaya bakmamız daha doğru olacaktır. Hepimiz için hayatta güzellikler 
ve kötülükler olabilir. Hepimizin iyi zamanları ve kötü zamanları olabilir. Önemli olan 
kötü zamanlarımızda bile iyi bir bakış açısıyla bakmayı ve güzellikleri görebilmeyi 
becerebilmektir.

Hayatın hep güzelliklerini yaşamanız ve güzelliklerini görebilmeniz dileğiyle yeni yılınızı 
kutlar, 2015 yılında, tüm sevdiklerinizle birlikte, sağlıklı ve huzur dolu günler dilerim.

Özlem Öztürk

editörden...

İsken İletişim Bülteni 
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Balıkçılar “Vira Bismillah” Dedi...
2014 – 2015 BALIK AV SEZONU Karataş Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı  
Sayın Mehdi EKER’in katıldığı bir törenle açıldı...

Törende bir konuşma yapan Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER; 

yeni sezonun tüm balıkçılara hayırlı ve uğurlu 

olmasını diledi. Her yıl Marmara Bölgesinde 

yapılan av sezonu açılış töreninin bu yıl 

Yumurtalık ve Karataş balıkçılarının katılımıyla 

bu yörede yapıldığını belirtti. EKER; Adana’da 

olmaktan ve “Vira Bismillah”ı bu yıl Yumurtalık ve 

Karataş Balıkçıları ile birlikte söylemekten ötürü 

çok mutlu olduğunu söyledi. 

Balık av sezonunun açılması ile birlikte İSKEN 

olarak; su ürünleri stoklarını korumayı ve 

geliştirmeyi önde tutan sürdürülebilir avcılık 

modeli ile  bölgemizdeki su ürünleri üretimini 

arttırmak hedefi ile 2004 yılında başlattığımız 

Balıkçılığı Geliştirme Projesi kapsamında, her yıl 

olduğu gibi bu yıl da yöremizde faaliyet gösteren 

su ürünleri kooperatiflerine balık ağı ve karides ağı 

başta olmak üzere av malzemesi yardımı yaptık. 

Santral direktörümüz Sayın Veyis ÖZTÜRK’ün 

katılımıyla gerçekleştirilen av malzemesi dağıtım 

törenlerinde yöre balıkçıları kurulduğu günden 

bu yana kendilerine destek olan İSKEN’e 

teşekkürlerini ilettiler.

İSKEN Öncülüğünde  
Örnek Köyler, Mutlu Çocuklar...
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Hamzalı Çocuk Parkı

İSKEN kurulduğu günden bu yana, yöresinin 

kamusal altyapısının geliştirilmesine büyük 

önem vermiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen 

projelerden en önemlisi yakın komşumuz 

olan köylerin modern bir görünüme 

kavuşturulmasını hedefleyen Örnek Köy 

Projesi’dir. Proje kapsamında komşu 

köylerimizde; okul, cami, sağlık evi, muhtarlık 

ofisi, toplum merkezi başta olmak üzere 

birçok ortak kullanım alanı tadil edilerek 

yenilenmiştir.

Geleneksel dokusunu koruyan modern köyler 

oluşturulmasına destek veren proje kapsamında 

çocuklarımızı da unutmadık ve her bir 

köyümüzde çocuk oyun parkları inşa etmeye 

başladık. Bugüne kadar; Hamzalı, Demirtaş, 

Sugözü ve Gölovası’nda oluşturduğumuz çocuk 

parkları ile çocuklarımızın mutluluklarına katkı 

sağlamaya çalıştık. Gelecekte de bu amaç için 

çalışmaya devam edeceğiz.

İSKEN Öncülüğünde  
Örnek Köyler, Mutlu Çocuklar...

Demirtaş Oyun Parkı
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Kalem Tutan Minik Eller; Gülen Minik Yüzler...

Toplumsal kalkınmanın temel öğesi 

olarak kabul ettiğimiz eğitimin kalitesinin 

yükseltilmesine büyük önem vermekteyiz.

Bu kapsamda geliştirdiğimiz “Benim Okulum 

Projesi” ile Adana Valiliği ve  Milli Eğitim 

Müdürlüğü işbirliği ile başta köy okulları 

olmak üzere bölgede yer alan okullarda 

gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle eğitimde fırsat 

eşitliği sağlanmasına katkı sağlamaya gayret 

etmekteyiz.

Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz en 

önemli faaliyetlerden biri de; her eğitim-

öğretim yılı başında gerçekleştirilen İSKEN 

kırtasiye malzemesi yardımıdır. Bu etkinlik 

kapsamında başta Yumurtalık ve köylerinde 

faaliyet gösteren 19 okulda öğrenim gören 

toplam 2.715 öğrencinin tamamı ile öncelikle 

meslek lisesi olmak üzere orta öğrenim için 

Yumurtalık Belediyesi’nin organizasyonu 

ile Ceyhan’a giden 460 öğrenciye kırtasiye 

malzemesi yardımı ulaştırılmıştır. Bununla 

birlikte Ceyhan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 

İSKEN olarak okul kavramını; içinde eğitim-öğretim faaliyeti gerçekleştirilen bir bina olmanın ötesinde öğretmen, 
öğrenci ve ailelerin tüm hayatını kapsayan bir olgu olarak tarif etmekteyiz.
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katkıları ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 

bir organizasyon ile Ceyhan genelindeki 

okullarda öğrenim gören toplam 1.125 öksüz 

ve yetim öğrenciye de İSKEN kırtasiye yardımı 

yapılmıştır.

TÜRKEŞ FİLİK

YUMURTALIK BELEDİYE BAŞKANI 

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçemizde 

ve bağlı köylerde bulunan tüm okullarımızda 

öğrencilerimizin yarınlarına iyi bir gelecek 

hazırlamak için desteğini esirgemeyen İSKEN’e 

yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum.

SALİH ATİLLA

YUMURTALIK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 

2014 – 2015 Eğitim öğretim yılında, Yumurtalık 

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm  okullarda, 

hiç bir öğrenciyi ayırt etmeksizin tüm 

öğrencilerimize kırtasiye malzemesi yardımında 

bulunarak öğrencilere umut, ailelerine de 

mutluluk olan İSKEN’e katkılarından dolayı 

teşekkür ediyorum.

MEMDUH TOPUZ

CEYHAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 

Bir ülkenin kalkınmasının temel şartlarından 

birisi, nitelikli insan gücüdür. Bu nedenle 

geleceğimizin güvencesi olan  öğrencilerimizi, 

ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan gücü 

özelliklerine uygun olarak yetiştirmek için, 

tüm imkânlarımızı öğrencilerimizin hizmetine 

sunma çabası içindeyiz. 

Bu konuda desteklerini 

sürekli gördüğümüz 

İSKEN’e teşekkürlerimi 

sunuyorum. 1.125 yetim 

ve öksüz öğrencimizin 

kırtasiye ihtiyacını 

karşılayan paydaşımızla 

daha nice projelerde 

beraber olmayı ümit 

ediyorum. Pırıl pırıl 

bir gelecek ve aydınlık 

yarınları birlikte başarma adına saygılar 

sunuyorum.

Yumurtalık Belediye 
Başkanı Türkeş Filik

Yumurtalık Milli Eğitim 
Müdürü Salih Atilla
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Sığır Yetiştiricileri Birlik 
Başkanı Yaşar Kahya

Adana’da Sütler Artık Daha Sağlıklı...
İSKEN; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Adana Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından geliştirilen ve 
Adana Valiliği ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Soğuk Süt Zinciri Projesi’ne destek olarak  
yöresinde gerçekleştirdiği Gelir Arttırıcı Projelerine bir yenisini daha ekledi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Hamit Aygül

Soğuk Süt Zinciri Projesi; yöremizde süt 

üreticiliği yapan ve Adana Sığır Yetiştiricileri 

Birliği’ne üye yetiştiricilerin ürettikleri sütlerin 

kalitesi korunarak, sağlıklı bir şekilde pazara 

ulaştırılması amacıyla  Adana genelinde bir  

soğuk süt zinciri kurulmasını öngörmektedir.

Üreticilerin ürettikleri ürünlerin gıda 

güvenliği standartlarına uygun bir şekilde 

pazarlanmasına imkan tanıyarak, yöredeki süt 

üreticilerinin ürünlerinde katma değer artışını  

sağlamak ve bunun bir sonucu olan üreticinin 

refah düzeyinde iyileşmelere imkan vermek 

projenin temel hedefidir.

Proje kapsamında bugüne kadar Adana 

genelinde; süt üreticilerine ulaştırılan soğuk 

süt tankı sayısı 190’a ulaşmıştır. 

Öte yandan proje kapsamında; Yumurtalık 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne 

gerekli teknik inceleme ve denetimlerin 

yapılabilmesi için tarafımızdan bir hizmet aracı 

tahsis edilmiştir.

Adana İl Gıda Tarım ve Hayvacılık Müdürü 

Hamit Aygül ile  Adana İli Damızlık Sığır 

Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Kahya 

projeyle ilgili yaptıkları açıklamada; verdiği 

destekten dolayı İSKEN’e teşekkürlerini 

ilettiler. 
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Sağlıklı Yaşam, Yola Devam

Kadir Bey öncelikle kimsiniz, nasıl 

birisiniz, sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Anadolu’nun merkezindenim. 1980 yılında 

Konya’nın Seydişehir ilçesinde doğdum. 

Enerjik, kendiyle barışık, doğayla iç içe 

yaşamayı seven, şimdiyi en iyi şekilde 

yaşayarak mutlu olmaya çalışan ve bu sayede 

geleceğime umutla bakan biriyim diyebilirim. 

Bu yaşantınız içinde farklı aktivitelerde 

bulunduğunuzu duyuyoruz 

arkadaşlarınızdan. Yaptıklarınızdan 

bahseder misiniz?

Hepsini sayayım mı :)

Çok mu fazla?

Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Yumurtalık’ta 

lojmanda olduğumuz için arkadaş çevremiz, 

etkinliklerimiz sınırlı. Örneğin Adana’da olsam 

iş yerinden arkadaşlara katılıp onlarla yürüyüş, 

dağcılık ya da benzeri şeyler yapmak isterdim. 

Böyle bir imkanımız olmadığı için ve vardiyalı 

çalıştığım için denk gelemiyor. Genelde Pazar 

günleri aktiviteler oluyor, boş boş evde oturmak 

da bana göre olmadığı için çeşitli alanlarda 

küçük yerler edinmek istedim kendime. 

Zamanla çeşitlendi. Bir anda olan bir şey değil. 

Denizi sevdiğimden tek kişilik bir kanom var 

mesela. Arada açılırım, bazen balık tutar bazen 

sadece kafa dinlemek için Akdeniz sularını 

rahatsız ederim. Motosiklet ya da bisikletle 

belirli aralıklarla mesafeli yerlere giderim. 

Akvaryuma meraklıyımdır. Birkaç akvaryum 

vardır evimde çeşitli balıkların doldurduğu. 

Bilardoda iddalıyımdır. Masa tenisinde de 

iyiyimdir.Yüzmeyi çok severim. Basket oynamaya 

bayılırım, futbolda defansta Servet ilerde 

Keyta derler :))  Bir de son yıllarda önceden 

belirlediğim güzergahlar dahilinde yürüyüş ve 

bisiklet turları yapıyorum. Bu sayede eğlenceli 

vakit geçirmekle kalmayıp içsel huzurumu da 

sağlıyorum. Kısaca farklı mutluluk kaynakları 

benim için. 

‘Hepsini sayayım mı?’ sorunuz hala 

geçerli mi? Bu kalabalığın içinden çıkıp 

neden ‘Yürüyen Adam’ demek istiyorum?

Bu ‘Yürüyen Adam’ zaman içinde yaptığım 

yürüyüşlerle beraber oluştu. Yürüyüş 

güzergahımı belirledikten sonra bunu fotoğraf 

ve yazılarla renkli bir şekilde sosyal ağda 

paylaşıyorum.

Bunları hazırlarken fotoğrafımın köşesine 

yazacak bir yazı düşündüm ve ‘Yürüyen Adam’ 

dedim. İşte o zamandan bu yana yürüyor bu 

adam.

Bu sayımızda içimizden biri köşemizin konuğu FGD Operatörlerimizden Kadir Çelik. Kadir Bey ile hobileri üzerine 
bir sohbet gerçekleştirdik ve sizleri de bu keyifli sohbete ortak etmek isteriz.
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Nasıl başladı bu yürüyüş merakı?

Başta da değindim gibi burada arkadaş çevresi 

biraz sınırlı. Herkes evli, çocuklu ya da bu 

gibi etkinliklere pek meraklı olmayınca ara ara 

yalnız yürüyüş yapmaya başladım. Neticede 

kimseyi zorla yürütemeyiz. Sağolsun eşim de 

faaliyetlerimi anlayışla karşılıyor. Bu yönden de 

şanslıyım. Yürüdüğüm mesafeler giderek arttı. 

Zamanla lojmandan İsken’e kadar sahilden 

yürümeye başladım ve bu mesafe 10 km. Bunun 

gerçekten insanın kendini dinlemesine, ruhsal 

ve bedensel açıdan sağlıklı kalmasına yardımcı 

olduğunu hissettim. Daha sonraları bunu sistemli 

hale getirdim, ekipmanlar edindim ve 30 km’ye 

kadar yürüyüşler yapıyorum artık.

Bir yürüyüş için çok fazla ekipman 

gerekmez sanırım?

Öyle de denebilir. Çünkü ne kadar eşya 

alırsanız bu yürüyüşü o kadar zorlaştırır. Bu 

yüzden gereksiz malzeme almamak gerekiyor. 

En önemlisi yürüyüşe uygun bir ayakkabı 

tabii. Sağlığımız için bu şart. Bunun dışında 

küçük bir sırt çantası, bıçak, el feneri, gerekli 

miktarda su, enerji(protein) almak için 

kuruyemiş ya da atıştırmalık tarzda yiyecekler.

Yalnız mı yoksa arkadaşlarla yürümek mi?

Yalnız yürümek hoşuma gidiyor. Bunun 

yanında, kafa dengi birkaç arkadaşla yürümeye 

de hayır demem. Doğanın dinginliğinde 

ilerlerken dost muhabbeti hiç de fena olmaz. 

Nitekim son yaptığım 27.9 km’lik yürüyüşte 

bana eşlik eden iki arkadaşla gerçekten 

eğlendik. 

Başınıza enteresan sayılabilecek olaylar 

geliyor mu peki yürüyüşlerinizde?

İlla ki. Yürüyüş sadece gideceğin yolu 

kurgulayabildiğin ve gerisi dış etkenlere 

bağlı olan bir şey. Yağmur yağar, karşına 

beklemediğin hayvanlar çıkar ya da başka 

durumlar söz konusu olabilir. Ben civar 

köylerden geçerim yürürken genelde. Köy 

insanları da çok sıcakkanlıdır gerçekten. 

İstisnasız selam verirler, kimileri nereye böyle 

derler. Sonuçta alışılmadık bir şey. Köyün 

ortasından turist gibi yürüyen bir adam 

geçiyor. Bu adam nereye gidiyor diye merak 

ediyorlar. Evlerin pencerelerinden bakanlar 

bile denk geliyor. Kanımca onlardan iki 

kişi köyün birinden geçerken görmüş beni. 

Jandarmayı aramışlar ‘tipi bozuk’ biri dolaşıyor 

köyde diye. Durdurdu beni bir jandarma. 

Neyse, selamunaleykum aleykumselam. 

“Kimsin?” dedi. “Kadir” dedim. “Ne işin var 

burada? İki kişi köyde tipsiz biri dolaşıyor 

diye şikayet etti bize.” “Komutanım yürüyüşe 

çıktım, İsken’de çalışıyorum.” dedim. Yanıma 

av tüfeğimi almıştım o gün. “Bu tüfek ne, 

ruhsatı var mı?” diye sordu. Aksi gibi ben de 

o gün av tüfeğimin ruhsatını almamışım ilk 

defa. “Av tüfeğim komutanım, ama ruhsat 

yok yanımda.” dedim. “Ben numarasından 

baktırırım.” dedi. Aradı sordu filan, sorun yok. 

“Kadir” dedi, “Buyurun komutanım.” dedim. 

“Sana tipsiz dediler ama öyle tipsiz filan da 

değilsin.” Beni bir gülme tuttu. “Ama pazarımı 

mahvettin. Gelen geçenle konuş.” dedi. 

“Konuşuyorum komutanım, selamsız geçmem 

gördüklerimi.” diye belirttim ben de. Sonra o 

yoluna ben yoluma gittik. 

Arkadaşlarınızla, ailenizle paylaşacak 

güzel anılarınız da oluyor sanırım bu 

sayede?

Evet o yönü de var. Tabi ki muhabbeti güzel 

oluyor. Birinde bir erkek köpek gördüm. 

Dişisi de var ama o havlamak için havlıyor. 

Kuyruk da sallıyorsa köpekten korkma. 

Ama erkek öyle değil beni gördü saldırmak 

için yaklaşmamı bekliyor. Köy köpeklerini 
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bilirsiniz az çok. Teyzelerimizin pazarda 

gezdirdiği süs köpekleri gibi değiller. Çok 

görünce köpekleri de tanıdım epeyce. Neyse 

ben de durdum patikada. Gitmiyorum belli 

saldıracak. Kenarda oturan adamlar vardı. 

Dedim “Amca şunu tutun.” “Niye?” diyorlar. 

“Abi ısıracak beni, niyesi mi var?” Sağolsun 

kalktı biri tuttu. Geçtim gittim.

Yürüyüş esnasında başa gelebileceklerin 

hesap edilemediği belli :) Peki bu 

yürüyüşler sonrası bedensel yorgunluk 

oluyor mu?

Vücut alıştığı için etkilemiyor. Tabii bir de 

ayakkabılar gerçekten iyi olmalı.  Yoksa ne 

kadar sağlam olursanız olun ayaklar etkilenir.

‘Yürüyen Adam’ olarak yürüyecek 

adamlara ne tavsiye edersiniz?

Bu zevk işi. İstemek lazım, inanmak lazım. 

Başkaları için değil kendileri için bir şeyler 

yapma çabası içine giriyorlar. İyi bir ekipmanla 

yola çıksınlar ve kendilerini yola bıraksınlar. 

Yol nereye onlar oraya. Her şeyi kafadan 

atıp, yanlarına aldıkları öteberiyle atıştırıp 

yürürken, sürpriz insanlarla tanışmanın, 

doğayı hissetmenin, ruhlarını dinlendirmenin 

keyfini yaşasınlar. İstediğini elde etmek 

için hevesini hiç kaybetmeyen, onun için 

durmadan çabalayan bir çocuk gibi azimli 

olsunlar. İnsanların yanından geçerken, bir 

gülüşü, bir selamı esirgemesinler. Dünyanın 

kargaşasından uzaklaştıkları o anları kendileri 

için yaşasınlar. Küçük şeyler bunlar belki ama 

gerçekten insanı mutlu eden hadiseler.

‘Yürüyen Adam’ olmaktan tat aldığınız 

aşikar. Peki bu konuda bir hedefiniz var 

mı? Bilirsiniz ki bu yollar yürüyerek 

bitmez?

Sevdiğimiz bir şeyin bitmesini istemeyiz zaten. 

Onu doyasıya yaşamak, verdiği mutluluğu 

idame ettirmek isteriz. Bu yüzden hedefim 

2015 içinde Adana’dan Yumurtalık’a 75 km’lik 

mesafeyi yürüyerek gelmek.

Son olarak okuyucularımıza ne demek 

istersiniz?

Biz burada yürüyüşten bahsettik ama farklı 

aktivitelerde bulunmak gerçekten insanı 

rahatlatıyor. Yaptığım her etkinlik ayrı 

bir zevk ve farklı bir heyecan benim için. 

Sonuçta sadece çalışmak için yaşamıyoruz. 

Kendimize zaman ayırmak bir lüks olmamalı 

diye düşünüyorum. Unutmayalım ki spor 

hem insanı zinde tutar, hem de insana farklı 

bir bakış kazandırır. Sevmeyen olabilir 

ama onlar da farklı alanlara yönelebilir. Bu 

kısa ömrümüzde kendimizi, ailemizi ihmal 

etmeyelim. Bana bu sayfaları ayırdığınız için 

çok teşekkür ederim. Umarım sıkmadım.

Facebook’da takip etmek isterseniz adresim 

kadirccelik@hotmail.com. 
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Sonsuz bir karanlığın içinden doğdum.
Işığı gördüm, korktum.
Ağladım. 
Zamanla ışıkta yaşamayı öğrendim.
Karanlığı gördüm, korktum.
Gün geldi sonsuz karanlığa uğurladım sevdiklerimi…
Ağladım.
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…
İnsanı öğrendim.
Sonra insanların içinde iyiler ve kötüler olduğunu…
Sonra da her insanın içinde
iyilik ve kötülük bulunduğunu öğrendim. 
Sevmeyi öğrendim.
Sonra güvenmeyi…
Sonra da güvenin sevgiden daha kalıcı olduğunu,
sevginin güvenin sağlam zemini üzerine kurulduğunu
öğrendim.
İnsan tenini öğrendim.
Sonra tenin altında bir ruh bulunduğunu…
Sonra da ruhun aslında tenin üstünde olduğunu öğrendim.
Evreni öğrendim.
Sonra evreni aydınlatmanın yollarını öğrendim.
Sonunda evreni aydınlatabilmek için önce çevreni 

aydınlatabilmek
Gerektiğini öğrendim.
Ekmeği öğrendim.
Sonra barış için ekmeğin bolca üretilmesi gerektiğini.

Sonra da ekmeği hakça üleşmenin, bolca üretmek kadar
önemli olduğunu öğrendim. 
Okumayı öğrendim.
Kendime yazıyı öğrettim sonra…
Ve bir süre sonra yazı, kendimi öğretti bana…
Gitmeyi öğrendim.
Sonra dayanamayıp dönmeyi…
Daha da sonra kendime rağmen gitmeyi…
Dünyaya tek başına meydan okumayı öğrendim genç yaşta…
Sonra kalabalıklarla birlikte yürümek gerektiği fikrine vardım.
Sonra da asıl yürüyüşün kalabalıklara karşı olması 

gerektiğine vardım.
Düşünmeyi öğrendim.
Sonra kalıplar içinde düşünmeyi öğrendim.
Sonra sağlıklı düşünmenin kalıpları yıkarak düşünmek
olduğunu öğrendim. 
Namusun önemini öğrendim evde…
Sonra yoksundan namus beklemenin namussuzluk olduğunu;
gerçek namusun, günah elinin altındayken, günaha el
sürmemek olduğunu öğrendim.
Gerçeği öğrendim bir gün…
Ve gerçeğin acı olduğunu…
Sonra dozunda acının, yemeğe olduğu kadar hayata da
“lezzet” kattığını öğrendim. 
Her canlının ölümü tadacağını,
ama sadece bazılarının hayatı tadacağını öğrendim.

Ben dostlarımı ne kalbimle ne de aklımla severim.
Olur ya …
Kalp durur …
Akıl unutur …
Ben dostlarımı ruhumla severim.
O ne durur, ne de unutur …

MEVLANA

BEN DOSTUMU



Üniversiteyi Kazanan Çocuklarımız

İrem YAĞTU 
(Elektrik Teknisyenlerimizden Ali 
Yağtu’nun kızı)

Antalya Akdeniz Üniversitesi İşletme 
Bölümü’nü kazandım. Her doğru 
tercih yarınlar için atılmış önemli bir 
adımdır. Ben de eğitim ve öğretim 
için doğru bir adım atmış olduğumu 
düşünüyorum. İlklerin üniversitesi 
olarak yurtiçi ve yurtdışında tanınan 
ve çağdaş bir üniversite olan Akdeniz 
Üniversitesi’ni kazandığım için çok 
mutluyum. İleride üretim yapan 
firmalarda veya hizmet sektöründe 
çalışmak istiyorum. Özel sektörde 
çalışma olanağı oldukça yüksek  olan 
bu bölümden mezun olduğumda 
mutlu bir şekilde çalışacağımı, iyi 
bir iş bulacağımı düşünüyorum. 
Azimli olup, çok çalıştığım taktirde 
okulumda ve ileride iş hayatında çok 
başarılı olacağıma inanıyorum. 

Cansu ÇELİK 
(Ölçü ve Kontrol Formenlerimizden 
Adem Çelik’in kızı)

Kadir Has Üniversitesi İngilizce 
Psikoloji Bölümü’nü %50 burslu 
olarak kazandım. Aslında 11. Sınıfa 
kadar seçeceğim meslek konusunda 
çok kararsızdım ama okuduğum 
kitaplar ve edebiyat öğretmenim 
bende psikoloji öğrenme merakı 
uyandırdı ve ben de bunun üzerine 
psikoloji okumaya karar verdim. 
Ailem ve bir çok öğretmenim hukuk 
seçmemi çok istediler ama ben 
hukuk okursam mutlu olmayacağımı 
düşündüm ve şimdi düşünüyorum 
da, iyi ki kendi istediğim bölümü 
seçmişim. Hedef belirlemekte 
geç kaldığım için lise dönemimde 
motivasyonum da düşüktü ve 
doalyısı ile devlet üniversitesi için 
yeterli puan alamadım. Bence bu 
duruma düşmemek için hedeflerimizi 
bir an önce belirlemeli ve o 
hedefler doğrultusunda çalışmaya 
başlamalıyız.

Elif Ebru KAYTMAZ 
(Operasyon Mühendislerimizden 
Yakup Kaytmaz’ın Kızı)

Mustafa Kemal Üniversitesi 
Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesini 
kazandım. Küçükken hep bana 
“büyüyünce ne olmak istersin?“ 
diye sorduklarında cevabım her 
zaman “doktor olmak istiyorum“ 
olurdu. Büyüdüğümde ise ne 
olmak istiyorsun diye sorduklarında 
cevabım “Mimarlık“ olmaya başladı. 
Yıllarca bu iki meslek arasında 
gittim geldim. Her iki mesleğin 
de karakterime yakışan, meslek 
hayatımda beni mutlu edebilecek 
alanlar olduğunu düşünüyorum. 
Tercih zamanı geldiğinde ilk sıraya 
“Tıp“ ikinci sıraya ise “Mimarlık“ 
yazarak “Allah’ım hakkımda hayırlısı“ 
dedim :)  Şu an tıp bölümünde 
okuyorum ve önümde uzun bir 
akademik hayatın beni beklediğini 
düşünüyorum. Başaracağıma 
ve günün birinde iyi bir doktor 
olacağıma inanıyorum.

Gökçen Nigar ÜRESİN 
(Kaynakçı Personellerimizden Ekrem 
Üresin’in Kızı)

Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi 
Bölümü’nü kazandım. Bu bölüm 
çocukluğumdan beri istediğim bir 
bölümdü. Aynı zamanda lisede 
de çocuk gelişimi ve eğitimi 
bölümünden mezun oldum. 
Çocukları, onlarla ilgilenmeyi ve 
hayata onların gözüyle bakmayı 
seviyorum. En büyük hayalim bir 
gün ünlü bir pedagoji uzmanı olmak  
ve dünya çapında eğitim veren 
bir anaokulu açmak. Hayallerimin 
gerçekleşeceğine ve başarılı 
olacağıma inanıyorum.

2014 yılında da çocuklarımız üniversiteli olmaya devam etti. Bu sayımızda dört çocuğumuza yer verdik. Onların 
üniversiteli olma heyecanını ve mutluluğunu paylaşıyor, çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyor, eğitim ve meslek 
hayatlarında başarılarının her zaman devam etmesini diliyoruz.
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Bugüne kadar hassasiyetle kurgulanarak başarılı 

uygulamalarla elde edilen yüksek SEÇ ve Kurumsal 

İletişim performansıyla bir başarı hikayesi olan 

İSKEN’in bu performansını sürdürmek SEÇ ve 

Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nün temel hedefidir.

SEÇ ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü toplam 12 

kişilik bir ekipten oluşmaktadır. Direktörlüğün 

ana hedefi İSKEN bünyesindeki tüm bölümler, 

tüm personel, tüm alt yükleniciler, tedarikçiler 

ve Şirketin Ortakları ile koordineli ve uyumlu bir 

şekilde çalışmak, SEÇ ve yasal mevzuata uyum, 

izin  konularında Şirketin tam ve kusursuz olarak 

her zaman daha ileriyi hedefleyerek çalışmasını 

sağlamaktır. Ayrıca 2006 yılından bu yana sahip 

olduğumuz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 

Bu sayıda sizlere SEÇ ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü bölümümüzü tanıtmak istedik. Aşağıdaki satırlarda gelin hep 
birlikte bölümümüzle ilgili daha detaylı bilgi edinelim.

SEÇ (İŞ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ, ÇEVRE) 
VE KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRLÜĞÜ

Bölüm Direktörü  
Gülben Gülcan Pehlivanzade

12 Aralık 2014



Çevre Bölümü

13

ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 

Sertifikalarının sürekli gelişim hedefi ile 

devamını sağlamak ve bunlara ilave olarak da 

yıllar boyunca santral sahasında oluşturulan 

yeşil alanların bakımı ve korunmasını 

yaparak yeşil santral imajının sürdürülmesini 

sağlamaktır.

Gülben Gülcan Pehlivanzade yönetimindeki 

SEÇ ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü 4 

bölümden oluşmaktadır; Çevre, İş Güvenliği, 

İşyeri Sağlık Hizmetleri, Ziraat ve Peyzaj İşleri.

ÇEVRE BİRİMİ

İSKEN’in tüm sektör ve paydaşları tarafından 

takdir gören yüksek çevresel performansını 

sürdürmek Çevre Biriminin temel görevidir.

Çevre biriminde Çevre Şefi M. Yavuz SUCU 

ve Çevre Mühendisi Kubilay ARAT, tüm 

İSKEN faaliyetlerinin çevreye saygılı ve uyumlu 

biçimde, tüm ilgili Çevre Mevzuatı, izin ve 

lisanslar ile yürütülmesi için çalışmaktadır. 

Bu sorumlulukla Çevre Birimi, İSKEN’de 

yürütülen tüm faaliyetlerin çevresel boyutunu 

değerlendirmek, gerekli önlemleri planlamak ve 

düzenlemek, düzenli saha turları yapmak, saha 

gözlemlerini sürdürmek, çevresel riskleri analiz 

ederek yönetmek için tüm bölümlerle sıkı bir 

işbirliği içerisinde görev yapmaktadır.

Aynı zamanda, Türk Çevre Mevzuatı 

hükümlerine göre İSKEN’in yürütmesi gereken, 

çevresel izleme, analiz, kontrol, raporlama, ÇED 

taahhütlerinin takibi gibi birçok sorumluluğu 

karşılamak Çevre biriminin sürekli olarak 

yürüttüğü görevlerindendir. Santralin sahip 

olması gereken emisyon, deşarj, atık yönetimi, 

kömür ithalatı gibi birçok çevresel nitelikli 

izin ve lisansın alınması, yenilenmesi, revize 

edilmesi Çevre Birimince yürütülmektedir. 

Bu faaliyetler esnasında, ilgili Bakanlık 

ve yetkililerce birçok haberli ve habersiz 

denetim yapılmaktadır. Çevre Birimi söz 

konusu denetimlerde İSKEN’i temsil ederek, 

denetçilerin sorularını cevaplamaktadır.

Türkiye’nin ilk lisanslı atık sahası olan 

Düzenli Atık Depolama Sahasının tüm izin 

ve lisanslar kapsamında işletilmesi, tüm atık 

ve yan ürünlerin geri dönüşüme gönderilerek 

değerlendirilmesi de bu birimin sorumluluğu 

kapsamındadır.

2006 yılında çok özverili ve kapsamlı çalışmalar 

sonucunda alınan ve her yıl yenilenen ISO 

14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasının 

gereklerinin yerine getirilmesi ve her zaman 

gelişim hedefi kapsamındaki tüm süreçler, tüm 

çalışanlar ve paydaşlar ile birlikte çevre birimi 

tarafından yürütülmektedir.

Genel veya yapılacak işe özel çevre eğitimlerinin 

içeriklerinin hazırlanıp eğitimlerin verilmesi, 

işe giriş eğitim ve bilgilendirmelerin yapılması, 

deniz kirliliği acil müdahale hazırlıkları 

kapsamında müdahale ve destek ekiplerinin 

eğitimleri, tatbikat senaryosu oluşturulması 

ve tatbikatların düzenlenmesi, ilgili acil 

durum müdahale ekipmanlarının periyodik 

kontrolü, sistemin daha ileriye götürülmesi 

kapsamında düzeltici ve önleyici faaliyetlerin 

yürütülmesi, çevre uyarıları, bilinçlendirme 
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çalışmaları / afiş / broşür yayımlamak, gerektiği 

yerde ödüllendirme yapmak... gibi faaliyetler 

sıralanmaktadır.

Ayrıca, yeni çevre yatırımlarının planlanması 

ve yürütülmesi ile diğer yatırımların çevresel 

açıdan değerlendirilmesi de yürütülen faaliyetler 

arasında bulunmaktadır.

İSKEN’in sahip olduğu yüksek çevre 

performansı kollektif bir başarıdır. “Daha 

temiz bir çevre için elele” sloganıyla, tüm 

İSKEN bölümlerinin sıkı ve verimli işbirliği ile 

sürdürülebileceği bilinci ile, sorumluluk alanı 

dahilindeki konularda, ilgili tüm bölümlerin 

katılımını bir ihtiyaç olarak görmekte ve 

çalışmalarını her zaman bu yaklaşım ile 

sürdürmektedir.

İŞ GÜVENLİĞİ BİRİMİ

“İş Güvenliği ile elele güvenli yarınlara ve sıfır 

kaza hedefi”   sloganlarını hedef alan İSKEN 

bünyesindeki tüm İş Güvenliği çalışmaları 

İş Güvenliği Şefi Onur Utku ŞENYUVA, İş 

Güvenliği Mühendisi Serkan ARIKAN ve İş 

Güvenliği Teknisyeni Gürkan KAHRAMAN 

tarafından yürütülmektedir.

Birimin görevleri ve gerçekleştirdiği faaliyetler; 

günlük saha ve çalışma denetimleri, OHSAS 

18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 

Sistemi’nin yürütümü ve kayıtlarının tutulması, 

KKD belirleme ve kabul işlemleri, iş izni 

başvurusu için gerekli olan Risk Kontrol 

Formlarının, sıcak iş / kapalı alana giriş / kazı 

izinlerinin değerlendirilerek onaylanması, genel 

veya yapılacak işe özel iş güvenliği eğitimlerinin 

içeriklerinin hazırlanıp eğitimlerin verilmesi, işe 

giriş eğitim ve bilgilendirmelerin yapılması, acil 

durum hazırlıkları kapsamında müdahale ve 

destek ekiplerinin eğitimleri, tatbikat senaryosu 

oluşturulması ve tatbikatın düzenlenmesi, 

sorumlu olduğu acil durum müdahale 

ekipmanının ve diğer kritik araçların (merdiven, 

emniyet kemeri vb.) periyodik kontrolü, Kayba 

Ramak Kalma raporlama ve DÖF (Düzeltici 

ve Önleyici Faaliyetler) sisteminin iş güvenliği 

kısmının işletilmesi, kaza analizi ve raporlaması, 

QDMS yazılımının modül yöneticiliği, trafik 

güvenliği uygulamaları ve yol denetimleri, İSG 

Kurulu organizasyonu ve sekreteryası, emniyet 

konuşmaları hazırlanması, güvenlik uyarısı / afiş 

/ broşür yayınlanması, İSG yasal gerekliliklerin 

takibi, İSG ile ilgili tüm izinlerin alınması, İSG 

müfettişleri ve yetkililerce yapılan tüm denetim 

faaliyetlerine katılmak... olarak sıralanabilir.

Tüm personeli İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine 

sahip olan birimimiz, İSKEN’in iş güvenliği 

hizmeti ihtiyacını yasal uyum gereklerinin 

çok üstünde karşılamakla birlikte, işyerinin 

güvenli kalabilmesi için bundan çok daha 

fazlasının gerektiğinin de bilincindedir. 

İşyerindeki her çalışanın hem kendilerinin hem 

de çevrelerindekilerin güvenliğinden sorumlu 

olduklarının bilinciyle davranmaları gerektiği 

kültürüyle eğitilmiş olan ve bu bilince ulaşmış 

çalışanlardan oluşan İSKEN’de, herkesin 

gönüllü ve katılımcı bir ruhla birer iş güvenlikçi 

gibi davranması en büyük iş güvenliği 

hedeflerimizdendir. Bu  hedefin gerçekleşmesi 

aynı zamanda kazasız işyeri oluşturulması 

anlamına gelmektedir. İş Güvenliği birimi tüm 

çalışmalarını bu amaç ve hedef doğrultusunda 

gerçekleştirmektedir.  

Önleyici yaklaşımla tehlike kaynaklarının 

kazaya dönüşmeden tespit edilmesi, karşılaşılan 

riskin kabul edilebilir seyiveye düşürülmesi 

için gereken önlemlerin alınması ve diğer 

çalışma arkadaşlarının da güvenliğinin gözetimi 

her çalışanın yapabileceği bir iş ve insani bir 

sorumluluktur.

İşyerlerinde gerçekleşen tüm iş kazaları 

öngörülebilir ve gerekli önlemlerin alınmasıyla 

önlenebilir. Bunu sağlamak için her seviyedeki 

çalışanın iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarını 

yerine getirecek yetkinliği, bilgisi ve farkındalığı 

olması gerekmektedir. İş Güvenliği Birimi 

öncülüğünde bu kültür İSKEN’de yıllarla 

birlikte oluşturulmuş ve tüm çalışmalar bu 

bilinçle yürütülmektedir.

İSKEN kurulduğu günden bu yana, bölgemizin 

örnek tesisi olarak İş Güvenliği Birimi’nin 

danışmanlığında, yüksek güvenlik kültürünü 

geliştirme ve “önce güvenlik” düşüncesine sahip 

çalışanların bulunduğu bir işyeri olma yolunda 

yöneticilerinin kararlılığı ve çalışanların aktif 

katılımı ile çok yol katetmiştir.İSKEN ailesi 

olarak, yasal gerekliliklerin de ötesine geçerek, 

içinde bulunduğumuz enerji sektöründe, genel 

iş güvenliği standartlarını kendi belirleyen bir 

işletme olma yolunda çalışmalarımıza devam 

etmekteyiz.



İş Güvenliği Bölümü
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İŞYERİ SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

İsken İşyeri Sağlık Birimi, bir hekim ve beş  

sağlık personeli ile birlikte, çalışanlarımıza 

yasaların öngördüğünün ötesinde, nitelikli, 

güleryüzlü, işyeri ve çalışan ihtiyaçlarına 

göre özelleşmiş sağlık hizmeti sunmaktadır.  

Dr.İstemi İsmail Oral’ın işyeri hekimliğini 

yaptığı birimde Süleyman Koçak, Oğuz Talşık, 

Zeliha Soylu, Onur Batit ve Cumali Turgut 

sağlık personeli olarak hizmet vermektedir.

Dünya Sağlık Örgütü, çalışanların sağlığına 

yönelik işyerlerinde yürütülen hizmetleri 

birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında 

değerlendirmekte, koruyucu ve önleyici 

niteliğini vurgulamaktadır. Bu kapsamda 

hedefimiz, İsken çalışanlarının bedensel, 

ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerini 

sürdürmek ve daha üst düzeye çıkarmak, 

çalışma ortamlarından kaynaklanabilecek 

sağlık sorunlarını önlemektir. İşle ilgili 

sağlık sorunlarının doğası gereği önemli bir 

kısmı uzun dönemde ve birikerek ortaya 

çıkmaktadır. Bu ise, sağlık parametrelerini ve 

çalışma ortamındaki maruziyetleri sistematik 

olarak incelemeyi ve değerlendirmeyi gerekli 

kılmaktadır. 

İsken’de başarı ile yürütülen OHSAS 18001 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

çalışmalarının  paralelinde, Santral ve Ankara 

Genel Merkezde yürüttüğümüz sağlık gözetimi 

ile çalışma ortamı gözetimi çalışmalarımızdan 

bazılarını şöyle özetleyebiliriz:

• İşe giriş (işe uygunluk), periyodik, iş 

değişimi, iş kısıtı, işe dönüş, sporcu, portör, 

stajyer muayeneleri, 

• İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal 

riskler açısından çalışanların fiziksel ve 

zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile 

çalışanın uyumunu sağlamak ve çalışma 

ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları 

için araştırmalar yapmak, sonuçları 

değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak,

• Sağlık açısından riskli bölgelere yapılacak 

uluslararası seyahatler öncesinde seyahat 

sağlığı danışmanlığı vermek, 

• Periyodik sağlık muayenesiyle birlikte göğüs 

radyografisi, işitme testi, solunum fonksiyon 

testi ve kan tahlillerini gerçekleştirmek, 

gerekli olduğunda üst sağlık kuruluşlarına 

sevklerini gerçekleştirmek, 

• Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı 

önleme ve bağışıklama çalışmaları yürütmek,

• Tüm çalışanlara  işlerin tehlikeleri, olası 

riskleri ve korunma yolları hakkında meslek 

sağlığı eğitimleri vermek,

• Sağlık Personelinin ve İlk Yardım Ekibi 

elemanlarının tazeleme eğitimlerini 

yürütmek,

• Santral sahasında yapılan tüm çalışmaları 

ve hazırlanan ilgili dokümanları  iş sağlığı 

yönünden değerlendirmek, 

• Yaralanmalı iş kazalarının raporlanması, 

bildirilmesi, araştırma süreçlerine destek 

olmak,

• Yemekhane ve mutfak aylık denetimleri, 

yemek menüsü hazırlık ve kontrolleri, 

kontrol numunesi alma işlemleri ile sahadaki 

çay ocakları, soyunma odaları, duş ve wc’lerin 

aylık denetimlerini gerçekleştirmek,

• Yasal değişikliklerin takibini yapmak, Sağlık 

Biriminin ve ambulansın her zaman hizmete 

hazır bulunmasını sağlanmak, acil ve birinci 

basamak tedavi hizmetlerinin sunumu ve 

sürekliliğini sağlamak.

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği 

özdeğerimizdir. Aynı zamanda çalışanlarımız, 

Santralimizde yürütülen tüm bakım ve 

operasyonel faaliyetlerin de vazgeçilmezidir. 

Bu bilinçle,  sağlıklarının yaptıkları işe 

uygun olduğuna onay vermek, olası sağlık 

bozulmalarını mümkün olduğunca erken tespit 

etmek, çalışanlarımızın işyerindeki tehlikelere 

maruz kalmasını önlemek ve böylelikle 

hep sağlıklı kalmalarını sağlamaya  dönük 

çabalarımız sürecektir.
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PEYZAJ VE ZİRAAT İŞLERİ BİRİMİ

Peyzaj ve Ziraat İşleri Birimi yeşili her zaman 

seven, değer veren ve daha yeşil bir İSKEN 

için Ziraat Mühendisi Hatice YAZGAN ile 

çalışmalarını sürdürmekte ve sorumluluklarını 

yerine getirmektedir.

Birimin sorumlulukları arasında periyodik 

olarak bitki ve toprak analizlerini yaptırmak, 

sonuçlarını değerlendirmek ve raporlamasını 

yapmak bulunmaktadır. 

Tarım ve deniz ürünleri istatistiklerinin 

takibini, değerlendirilmesini  ve raporlamasını 

yapmaktadır. Ayrıca, santral sahasındaki tüm 

bitkilendirme, erozyon kontrolü, iyi tarım 

uygulaması ve peyzaj işlerinin yürütülmesi de 

birimin sorumluluğundadır. 

Peyzaj çalışmaları  Santralimizde inşaat 

aşamasından bugüne kadar devam eden, 

yaklaşık 520 dekarlık yeşil alanda 1.200.000 

adet bitkiyi kapsamaktadır. Söz konusu 

bitkilerin bakımı, yenilerinin ekilmesi vs..  gibi 

çalışmalar bu birim tarafından yürütülmektedir. 

Santral sahasında 100 çeşit  bitki ve ağaç türü 

bulunmaktadır. 

İSKEN’de bulunan tüm boş alanlar 

santral inşaatının başladığı günden beri 

yeşillendirilmektedir. Bu kapsamda santral 

bünyesinde birçok bahçe, koruluk vs. 

oluşturulmuş ve santral sahasında oluşturulan 

bu yeşil alanlar, santralı bir endüstri tesisi 

görüntüsünden uzaklaştırarak herkes 

tarafından çok büyük beğeni ve takdir ile 

karşılanmaktadır. Her mevsim farklı açan 

çiçekler, her mevsim yeşil ağaçlar, santral 

sahasının çeşitli yerlerinde bulunan sarmaşıklar 

santralın her dem güzel görünmesine  katkı 

sağlamaktadır. Tüm İSKEN çalışanları da 

bu kapsamda yeşile çok saygı duyarak, 

yeşillendirme çalışmalarını desteklemekte, 

herkes zaman zaman gerçekleştirilen 

organizasyonlar ile  kendi ağaçlarını da 

dikmektedir. 

İyi Tarım Uygulamaları kapsamında ise;  2004 

yılında oluşturulmaya başlayan narenciye 

bahçemiz toplamda 70 dekardır. 2010 

yılından itibaren de İyi Tarım Uygulaması 

sertifikasına sahip olarak uygulama 

yapılmaktadır. Bu uygulamamız TÜRKAK 

tarafından akredite olmuş yetkili bir kuruluş 

tarafından denetlenmekte ve örnek bahçe 

olarak gösterilmektedir.  Narenciye bahçesinde 

toplam dört çeşit ürün vardır. Mandalina 

(Okitsu), Portakal (Washington Navel), Limon 

(Enterdonat) ve Greyfurt (Star Ruby). Söz 

konusu narenciye bahçesinde ürün verimi her 

yıl artmaktadır. 2014 sonu itibariyle yaklaşık 

50.000 kg civarında ürün beklenmektedir.  

Söz konusu narenciyeler her yıl hasat edilerek 

çalışanlar ve paydaşlar ile paylaşılmaktadır.

Tüm kemirgen ve haşere ile mücadele 

çalışmaları da bu birimin sorumluluğundadır. 

Kemirgenle mücadele kapsamında da santral 

genelinde yaklaşık 700 adet kemirgen kovucu 

monitör mevcuttur. Haşere ile mücadele 

mevsimsel olarak değişiklik  göstermektedir.

Bize zaman ayırdıkları ve verdikleri bilgilerden 

dolayı SEÇ ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü 

Bölümümüzü kutluyor, başarılı çalışmalarının 

devamını diliyoruz.



Bu sayımızda yaşanmış olaylarla bağlantılı olarak mutfak güvenliğine özellikle vurgu yapmak istedik. 

Evlerimizde, mutfaklarda, ocak veya 

ısıtıcılarla çeşitli amaçlarla su/süt/çorba gibi 

sıvı kaynatma veya yiyecek pişirme işlemleri 

yapmaktayız. Bu işlem sonucu oluşan ısı, 

cildimizde ciddi yanıklara neden olabilecek 

dereceye ulaşmakta. Bu kapların tehlikeleri 

hakkında yetişkinler olarak deneyimlerimize 

dayanarak yeterli farkındalık seviyemiz 

olmasına rağmen zaman zaman elimiz 

kolumuz yanmakta ve hatta bu kaplar 

üzerimize devrilerek tüm vücut yanıkları 

oluşabilmektedir. 

Bu tehlikenin farkına varamayacak biricik 

yavrularımız ise hiç ummadığımız bir anda 

sıcak cisimlere dokunabilmekte, üzerlerine 

dökmekte ve ne yazık ki hiç arzu etmediğimiz 

şekilde dayanılmaz yanık ve yaralanmalara 

maruz kalmaktalar. 

Bu mutfak kazalarının önlenmesi için neler 

yapabiliriz? 

• Küçük çocuklarımızın ocaklara, fırınlara 

yaklaşmamasını sağlamalıyız. Bariyer gibi 

çözümler uygulayabilirsiniz.

• Asla çocukları mutfakta tek başına 

bırakmayınız. Mutfakta oyun oynanmasına 

izin vermeyiniz.

• Çocuklarımızın erişimine açık ve iptidai 

ocaklarda, dengesiz konumlandırılmış 

kaplarda sıcak işlem yapmayınız.

• Ocaklardaki kapların saplarını dışarı 

taşarak takılmaya yolaçmayacak şekilde 

konumlandırınız. Sapların da ısınmış 

olabileceğini dikkate alınız.

• Unutmayınız: Kaynayan sıvı genleşir ve 

buharlaşır. Sıvı kaplarında mutlaka taşma 

ihtimaline karşı yeterli boş hacim bırakınız. 

Buhar çıkabilecek kısımlardan uzak 

durunuz.

• Taşan sıvıların etkileyebileceği bölgeleri 

de güvenli / temiz tutunuz. Taşma sonucu 

yangın çıkabilir, hazırlıklı olunuz.

• Ocak, fırın, tost makinası gibi cihazlar 

kapattığınız anda derhal soğumazlar. Kapalı 

bile olsalar bu cihazların çocuklarımız 

için tehlikeli derecede sıcak olabileceğini 

aklınızda tutunuz.

• Mutfak zeminindeki ev hayvanları, ıslak/

kaygan zemin, dağılmış oyuncaklar, 

kablo ve hortumlar takılma düşme 

tehlikesi yaratabilir. Mutfakta gerçekleşen 

düşmelerin sonucu umduğunuzdan ağır 

olabilir.

• Ocaktan indirdiğiniz sıcak kapların 

konulacağı yüzeyin ısıya dayanıklı ve 

çocukların ulaşamayacağı bir yer olmasına 

dikkat ediniz. 

MUTFAK GÜVENLİĞİ
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Bilmece BildirmeceBilmece Bildirmece
Size bu sayımızda bir mucizeyi soruyoruz. 

Bu mucizenin, düzenli uygulandığında bilimsel olarak kanıtlanmış sayısız yararı var. Bundan da öte,  
Amerikan Tıp Dergisi Editörü Prof.Dr.Joseph S. Alpert onun için “Bu kadar pozitif etkisi olan başka bir  
tıbbi uygulama bilmiyorum” diye itirafta bulunuyor ve, “Danışanlarıma, en az kullandıkları ilaçlar kadar önemli 
olduğunu mutlaka söylüyorum ve öneriyorum” diyor. 

Bundan her gün bir kez faydalanmak istemez misiniz? “Kim istemez” dediğinizi duyar gibiyiz. “Benim her gün 
uygulamam mümkün değil” diyenler olabilir, haftada 5 gün, hatta daha az da olsa, ne kadar uygularsanız mutlaka 
faydası olacaktır diyen otoriteler var. Bir ürünün pazarlamasını yapıyormuşuz izlenimi verdiğimizin farkındayız ve 
bu mucizeye dikkat çekebilmek uğruna bu riski göze alıyoruz. Anadolu’nun yetiştirdiği tarihin önemli hekimlerinden 
Hipokrat zamanından beri bilinen ve “yaşlısına da gencine de tavsiye ettiği” bu mucizenin ne olduğunu bakalım 
kimler bulabilecek?

Yanıtlarınızı İşyeri Sağlık Birimi’ne ulaştırmanızı rica ediyoruz.

Yaptığı pozitif etkilere yakından bakacak 

olursak:

 Bilişsel ve duygusal iyilik hissi veriyor, 

 Depresyonu, kaygıyı, çağımızın 

hastalıklarından biri olan stresi önlüyor 

ve hatta tedaviye olumlu katkı veriyor, 

özgüveni artırıyor,

 Eneji düzeyini, vücut direncini, kas 

gücünü ve uyku kalitesini artırıyor,

 Kalp hastalıklarından koruyor, kalp 

damarlarında plak oluşumunu önlüyor,

 Sağlıklı kişilerde kalp çalışmasını 

düzenliyor, kalp yetmezliği olanlarda 

kalp fonksiyonlarında olumlu düzelme 

sağlıyor.

Bitmedi, dahası var:

 Barsak fonksiyonlarını düzenliyor,

 Kandaki kötü kolesterolü düşürüyor, iyi 

kolesterolü artırıyor,

 Bağışıklık sistemini güçlendiriyor,

 Doğurganlığı artırıyor, kısırlığı önlüyor,

 Kemik yoğunluğunu artırıyor, 

osteoporozu önlüyor,

 Kasların zayıflamasını ve yaşlılığa bağlı 

azalmasını önlüyor,

 Meme ve barsak kanserine yakalanma 

riskini azaltıyor,

 Yüksek tansiyonu düşürüyor,

 Diyabete karşı koyuyor,

 Kol ve bacak damar hastalığı olanların 

şikayetlerini azaltıyor,

 Obeziteyi sınırlandırıyor,

 İnme (felç) riskini düşürüyor,

 Alzheimer ve Parkinson hastalığını 

geciktiriyor...

Günde Bir Kez
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17. Sayımızdaki bilmeceye doğru 
cevabı veren çalışanlarımız, 
Erdoğan Kardaş / İSKEN, 
Yener &Gülsu Tutar / İSKEN, 
Bahriye Herfidan / EUROSERVE, 
hediyelerini İK ve SEÇ Bölümünden 
aldılar. Arkadaşlarımızı tebrik 
ediyoruz... 

Geçen Sayının Sonuçları
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İSKEN’de  
Bahar Şenliği 

İsken Ailesi olarak artık geleneksel hale gelen Bahar Şenliği Etkinliğimizi 31 Mayıs 2014 tarihinde,  
güzel ve güneşli bir Cumartesi gününde,  tüm doğa sever çalışanlarımızla  birlikte farklı bir ortamda geçirmek için   
EKOTEPE Yaşam Çiftliğine gittik.  Çiftliğin girişinde bizleri güler yüzü ve tatlı sohbetiyle EKOTEPE’nin sahibi ve  
çevre dostu Ahmet Yıldırım karşıladı. 

Masalarımıza yerleştikten sonra Ahmet Bey 

ekolojik tarım hakkında bizleri bilgilendiren 

bir konuşma yaptı.

Ahmet Bey konuşmasında  ekolojik 

tarımın doğanın dengesini koruyan, 

toprak verimliliğinde devamlılığı sağlayan, 

hastalık ve zararlıları kontrol altına 

alarak doğadaki canlıların sürekliliğini 

sağlayan, hiçbir sentetik kimyasal gübre 

ve ilaç kullanılmadan her aşamada kontrol 

edilen ve elde edilen ürünün sertifika 

ile belgelendirildiği bir tarım sistemi 

olduğundan bahsetti.  Ayrıca sistemin 

amacının doğal kaynakları korumak ve 
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sağlıklı insan ve hayvan gıdası üretmek 

olduğunun altını çizdi.     

Ahmet Bey, hobi olarak başladığı ve ilk 

önce bir emeklilik meşgalesi olarak gördüğü 

bağ-bahçe çalışmalarını geliştirerek, daha 

kurumsal bir yapı çerçevesinde ve özellikle  

“Ekolojik Tarım” alanında büyümek üzere, 

EKOTEPE’yi kurduğunu söyledi.

Ahmet Yıldırım, yanlış tarım uygulamaları ve 

çeşitli nedenlerle ekosistemin bozulduğunu 

belirterek, bunun bireylerin özverileri 

sayesinde düzelebileceğine işaret etti. 

Ekolojik yaşam çiftliğini açmaya dokuz yıl 

önce karar verdiğini anlatan Yıldırım, şunları 

söyledi: “Burada 150 dönümlük arazide 

organik tarım yapılıyor. Çiftliğin kapısını 

toprakla uğraşmayı seven vatandaşlara 

açarak, onlara inek sağma, kazma-kürek 

yapma gibi çeşitli olanakları sağlıyoruz. Bu 

çiftlikte organik tarım bilincinin oluşması ve 

gelişmesine katkı sağlıyoruz’’.

Doğal yaşama olan saygı ve tutkusu 

nedeniyle geliştirdiği ve ekolojik (organik) 

tarım işletmesine dönüştürdüğü çiftliğinde 

çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatan 
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Yıldırım, arazilerinin 

deniz seviyesinden 160-

180 metre yükseklikte, 

Çukurova’nın sona 

ererek, Toros dağlarının 

başladığı seki irtifasında 

bulunduğunu kaydetti. 

Ahmet Yıldırım, 

doğu-batı ve kuzey 

cephelerinden de 

ormanla çevrili, hakim 

bir tepe üzerinde olan çiftlikte sürekli esinti 

olduğunu ve bu yüzden yazları oldukça 

serin bir iklim sürdüğünü ifade etti. 

Yıldırım çiftlikteki faaliyet ve etkinliklerini 

şu şekilde dile getirdi: “Tarladan Sofraya 

Projesiyle; çiftliğimizde üretilecek olan 

organik ürünleri internet üzerinden sipariş 

veren dostlarımızın evlerine ilk elden 

teslim etmeyi amaçlıyoruz.” Satın aldığı 20 

dönümlük tarlada, yüksek sistem bağ tesisi 

ile başladıklarını söyleyen Yıldırım “İlerleyen 

dönemde satın aldığımız, kiraladığımız 

ve sözleşmeli üretici ilişkisi çerçevesinde 

üretim yaptırdığımız arazilerle birlikte 

bugün itibariyle toplam 170 dönümlük 

arazide organik tarım yapmaktayız. 

Çiftliğimizde sertifikalı sızma zeytinyağı 

üretimi de yapıyoruz. Ekotepe Çiftliği’nde 

zeytin hasadının başladığı Ekim ayında, 
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zeytin taneleri siyaha dönmeden, daha yeşil 

iken tek tek elle toplanır ve en geç 24 saat 

içerisinde yağhanede sıkılarak kendine 

has nefaseti, zeytuni aroması ve en fazla 

%0,2 serbest asit oranı ile elde edilir” diye 

konuştu.

Ahmet Bey’in “Ekolojik Tarım” hakkındaki 

bu aydınlatıcı sunumundan sonra hepimiz 

acıkmış olmalıyız ki, sac kavurma, bulgur 

pilavı ve çoban salatasından oluşan 

yemekleri tatmak için restoran önünde 

sıraya girdik :). 

Doğal ürünlerle hazırlanan nefis yemeklerle 

karınlarını doyuran İskenliler daha sonra  

EKOTEPE Yaşam Çitliğini eş ve çocuklarıyla 

birlikte keşfe çıktılar. Tavus kuşları, 

tavşanlar, keklikler, sincaplar, ördekler, 

kazlar, atlar, keçiler ve koyunlar başta 

olmak üzere diğer kümes hayvanları ile 

maymunları neşeyle izlediler, bazı sevimli 

hayvanları elleriyle beslediler, fotoğraflarını 

çektiler.  

İsken Ailesinin minik üyeleri kurulan 

yörük çadırında palyaçolarla çeşitli oyunlar 

oynayıp yarışmalar yaparak eğlenceli 

dakikalar geçirdiler. 

Yemeğin ardından dileyen arkadaşlarımız,  

EKOTEPE Yaşam Çitliği sınırları içinde 

bulunan yaklaşık 6,5 km’lik orman 

içerisindeki yürüyüş parkurunda, topluca 

yürüyerek haftanın yorgunluk ve stresini 

atarak huzur buldular. 

Yürüyüş sonrası Ahmet Bey bizleri saç 

üzerinde taze yapılmış sıcak sıkma ve 

taze çaylarla karşıladı. Yeni dostlukların 

kurulduğu, güzel sohbetlerin yapıldığı,  

temiz havanın bol olduğu doğal ortamda 

tüm arkadaşlarımız seneye tekrar gelmeyi 

dileyerek, Ekotepe’nin sahibi Ahmet 

Yıldırım’a teşekkür ederek ayrıldılar.
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Şirketimiz Ölçü ve Kontrol Formenlerinden Tümer Özdemir ve FGD Formenlerinden Erkan Özkan geçtiğimiz Haziran 
ayında katıldıkları “ Atatürk İstiklal Yolu” ile ilgili izlenimlerini bizlerle paylaştılar.. Etkinlik için tişört, şapka ve bayrak 
desteği veren şirketimize bu vesile ile teşekkür eden arkadaşlarımıza biz de bu güzel paylaşımları için teşekkür 
ediyoruz. Gelin bu güzel geziyi kendilerinden dinleyelim.

Kağnı Tekerleklerinin İzinde İstiklâl Yolu

Likya ve St. Paul 

Yolu’ndan sonra 

Türkiye’nin en uzun 

üçüncü yürüyüş yolu 

olan İstiklâl Yolu, 

uluslararası işaret 

sistemiyle donatıldıktan 

sonra yürüyüş severler 

ve bisikletçilerin gözdesi 

oldu.

07.06.2014 saat:13:00 

civarı Adana tren garında 

hiç tanımadığımız kişilerin 

de olduğu bir ekibin 

içine dahil olduk. Çok 

kısa süre içinde, hepimiz 

aynı amaç için bir araya 

geldiğimiz için kaynaştık.   

Birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirdikten 

sonra İnebolu’ya doğru yola çıktık. Bize 

yolculuğumuz boyunca eşlik etmesi için 

tahsis ettiği otobüs için Büyükşehir Belediye 

Başkanımız Hüseyin Sözlü’ye ve Kültür ve 

Sosyal İşler Daire Başkanı Durmuş Ökten’e 

teşekkür ediyoruz. 

Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra 

08.06.2014 sabahı saat 06:15’de İnebolu 

sahilindeki buluşma noktasına ulaştık. Bize 

tahsis edilmiş İnebolu Yakamoz Tatil Köyü 

Sahilinde çadırlarımızı kurduktan sonra 

hemen yakınımızda bulunan işletmede 

kahvaltımızı yaptık.

Gece yolculuğun yorgunluğunu daha 

üzerimizden atamamıştık ama İnebolu’yu 

gezmek ve tanımak da istiyorduk. Ekibin bir 

kısmı çadırların yanında kaldı, bir bölümü 
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ile de beraber gezimizi yaptık. Tarihi ve 

turistik bazı mekanlardan bahsetmek 

gerekirse;

• Pembe Köşk

Düz tarla denilen tepe üzerindeki liman 

manzaralı, büyük bahçeli, pembe renkli 

konak ve müştemilattan oluşan özel mülk. 

Teras şeklinde oluşturulmuş, çiçekleri, 

meyve ağaçları, nostaljik çeşmeleri, süs 

havuzu, seyir terası ve çocuk parkı bulunan 

liman manzaralı bahçesi ile görenleri 

kendine hayran bıraktıran cennetten bir 

köşe. Pembe köşkün görevlisi bizi güleryüzle 

karşılıyor, Pembe Köşk ve İnebolu ile 

ilgili sorularımızın hepsine tek tek cevap 

veriyor. Nezihe Battal Kültür Evi’ne mutlaka 

gitmemizi öneriyor.

• Nezihe Battal Kültür Evi

Bina 1896 yılında inşa edilmiş. İnebolu 

Evlerindeki tarihsel doku değiştirilmeden 

restorasyonu gerçekleştirilmiş. Evin içindeki 

kapılar ilk yapım halleri ile doğallığı 

korunarak yenilenmiş. Kültür evinin dış 

cephe görünümü 2 katlı olmasına rağmen, 

binanın içerisine girildiğinde 5 katlı olduğu 

görülmektedir. Evin içine girdiğinizde 

üst katlara çıkan, birbirine paralel 2 adet 

merdivenle karşılaşıyorsunuz. Yerlerde 

Atatürk’ün en çok sevdiği çiçek olan 

orkideler var. Binanın içinde ziyaretçileri 

bekleyen 4.000 adet kitabın yer aldığı zengin 

bir kütüphane bulunmaktadır.1900’lü 

yıllarda İnebolu açıklarında İlçenin 

ticaretini gösteren kömür yakıtlı gemilerin 

fotoğraflarını yalnız burada görebilirsiniz. 

1928’li yıllarda ilçe esnafının kendi 

imkanları ile kurduğu bando takımı ve 

1930’lu yıllarda ülkemizde medeniyete 

ve çağdaşlığa ilk adım atan İnebolu’lu 

kadınların fotoğrafları yine burada yer 

almaktadır. Ayrıca Atatürk’ün balmumundan 

heykeli canlı gibi duruyor. İçeride orada 

yaşanan tarihi hissediyorsunuz. Gitmemizin 

önerildiği bir diğer mekan da Apaş Tepesi 

Ören yeri idi fakat zaman darlığından oraya 

maalesef gidemedik.
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YÜRÜYÜŞE BAŞLIYORUZ...

Doğa, çevreyi türlü renklere boyamaya 

başlamış yeni yeni. Toprağın o kendine 

has, mis gibi kokusunu içimize çekiyoruz. 

Şerife Bacılar’ın, Halime Çavuşlar’ın, 

Rahime Kadınlar’ın, daha nice isimsiz 

kahramanların geçtiği İstiklâl Yolu’nda bir 

an durup, geçmişi hayal ediyoruz.Tahta 

kağnı tekerleklerinin gıcırtısı gecenin 

sessizliğini yırtıyor. Omuzlarındaki yükten 

kamburu çıkmış yorgun bedenler, yırtık 

çarıklarıyla yürüyorlar eski yolda. Attıkları 

her adımın, bağımsızlığa doğru giden 

uzun yolun bir parçası olduğuna inanarak 

azimle yürüyorlar. İstanbul ve Rusya’dan 

gemilerle İnebolu’ya getirilen silah ve 

cephaneyi tam üç yıl boyunca Ankara’ya 

taşıyorlar sabırla. Mustafa Kemal’in “Gözüm 

Sakarya’da, Dumlupınar’da, kulağım 

İnebolu’da” sözleri, bir özgürlük şarkısı 

olarak çınlıyor kulaklarında. Bir ulusun 

yeniden doğuşunun destanı yazılıyor her 

kilometrede. 19. yüzyılın son yıllarında 

gönüllüler ile mahkumların ortak 

emekleriyle yapılan toprak yol, özgürlüğe 

koşan kağnı katarlarının geçtiği İstiklâl 

Yolu’na dönüşüyor artık.

Milli mücadelenin kilometre taşlarından 

biri olan İstiklâl Yolu’nun yeniden 

canlandırılarak bir yürüyüş ve bisiklet 

rotası haline getirilmesi çalışması, 2007 

Nisan ayında gerçekleştirilmiş. Kastamonu 

Valiliği’nin bir projesi olarak başlatılan bu 

girişim, Vali Nurullah Çakır’ın çabalarıyla 

şekillenmeye başlamış. Bir ekip çalışması 

sonucu, eski yolun hâlâ canlı kalan İnebolu-

Küre-Kastamonu arasındaki en güzel 

bölümü doğaseverlerin hizmetine sunuldu. 

105 kilometrelik güzergâh, ilk önce GPS 

ile coğrafi bilgi sistemine kaydedilip yön 

bildiren tabelalarla belirlendi. Likya ve 

St. Paul Yolu’ndan sonra Türkiye’nin en 

uzun üçüncü yürüyüş yolu olan parkur, 

uluslararası işaret sistemiyle donatılmış. 

Belirli aralıklarla konulan kırmızı-beyaz 

işaretler, yürümek isteyenlere kılavuzluk 

ederek doğaseverlerin işini kolaylaştırdı.

Karadenizin hırçın dalgalarıyla oynaşan 

balıkçı teknelerinin barınağı olan limanın 

hemen karşısındaki Türk Ocağı binasının 

önünden başlıyoruz yürüyüşe. İnebolu’nun 

eski evlerle süslenmiş sokaklarından 

geçiyoruz. Aşı boyasıyla renklenmiş ahşap 

evler, çocukluk yıllarımızı anımsatıyor 

bize. Tanıdık bir mahallede dolaşır gibiyiz. 

Sardunyaların sarktığı pencereler, ilgi 

çekici tokmaklarıyla kocaman kapılar... 

Türkiye’nin istiklâl madalyasına sahip tek 

ilçesi olan İnebolu’nun eski cephaneliği, 

şimdilerde tekstil fabrikasına dönüşerek 

ekonomiye canlılık kazandırıyor.

İnebolu çıkışındaki Taşoluk ayrımı, 

kalabalık kent yaşamından uzaklaşıp 
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doğanın sevecen kollarıyla sarıldığımızı 

müjdeliyor. Artık şoseye dönüşen eski yolun 

bir yanı orman, diğer yanıysa derin bir 

vadi. Karşı tepelerdeki dağınık mahalleler, 

yeşillikler arasından selam gönderiyor 

sırt çantalı konuklarına. Uğrak Köyü’ne 

vardığımızda fındık bahçeleri arasında beyaz 

naylonlu küçük seralar dikkatimizi çekiyor. 

Küresel ısınma, seracılık gibi değişik tarım 

yöntemlerine olanak tanımaya başlamış 

Karadeniz’de.

Yukarıçaylı Köyü’nden itibaren vadiyi 

solumuza alarak yürümeye devam ediyoruz. 

Kiraz, kayın, kestane ve çam ağaçları 

arasından kıvrılan yol, Çuhadoruğu’na 

doğru yükseliyor. Eski kağnı yolu halı gibi 

yemyeşil çimlerle kaplanmış tamamen. 

Karşıdaki köyleri kaplayan sık orman 

dokusu, yaban hayatının o kadar da 

uzağında olmadığımızın bir göstergesi. 

Yamaçlara sıralanan Ayva, Soğukpınar, Adar 

ve Beyler köylerindeki ahşap evler yerini 

betonarme yapılara bırakmaya başlamış 

yavaş yavaş. 

Bazı fındık bahçelerindeki derme çatma 

kulübeleri merak ediyoruz. Soluklandığımız 

çeşme başı sohbetinde yaşlı bir amca, 

domuzlar için nöbetçilik yapmaya gelenlerin 

kullandığı bu kulübelere sayvan veya gümele 

denildiğini anlatıyor gülümseyerek.

Teller üzerinde sallanan dev vagonlar ilişiyor 

gözümüze. Almanlar tarafından 1952 

yılında kurulan İnebolu-Küre arasındaki 

teleferik hattı, bakır madenini limana 

taşımak amacıyla yapılmış. 1982 yılında 

onarılan sistem, köylülerin kamyonculuğa 

yönelmesiyle devre dışı kalmış yıllar 

önce. Boşlukta salınan, her biri 750 kilo 

ağırlığındaki koca vagonlar yeryüzünü 

seyrediyorlar şimdi pas tutmuş bir halde. 

Sarıkaya mevkiine geldiğimizde sistemi 

oluşturan üç istasyondan ikincisine 

varıyoruz. Bir an teleferik hattının onarılarak 

turizme kazandırıldığını hayal ediyoruz; 

trekking sevdalıları aşağıdaki nefes kesici 

manzarayı seyrederek İnebolu’dan istasyona 

taşınıyor olsa diye geçiyor içimizden..

Çuhadoruğu kamp alanına doğru devam 

ediyoruz. Kamp alanına ulaştığımızda 

güneş batmak üzere olduğu için hemen 

çadırlarımızı kuruyoruz. Yemeğimizi 

yedikten sonra karanlığı aydınlatan odun 

ateşinin başında otururken çay keyfi 
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yapıyoruz. Müzik organizasyonu yapılmış. 

Bir de İstiklal yolu ile ilgili  Kuva-i 

Milliye’nin hazırladığı sunumu seyredip 

marşlarla coşuyoruz, sanki tarihin içinden 

geçiyoruz.

Ertesi gün Çuhadoruğu’ndan İkiçay vadisine 

inen ikinci etaptayız. Doruğu kaplayan 

sis bulutu, aşağıya indikçe dağılıyor ve 

nefis bir manzara seriliyor önümüze. Yine 

yeşilin türlü tonlarını giyinmiş bir orman, 

tepelere yayılan köy evleri, vadiyi verimli 

kılan coşkun bir dere ve uzaklarda heybetle 

dikilen Karacehennem boğazı... 

Çam ağaçlarının kokusu eşlik ediyor neşeli 

yürüyüşümüze. Yolun kıyısında gönüllü 

insanların rotamızı kolay bulmamız için 

yaptığı işaretlere rastlıyoruz. İkiçay köprüsü 

anayola geldiğimizi haber veriyor. Ardından 

Küre’ye giden asfalt yolla birleşen eski kağnı 

yolundan devam ediyoruz.

Küre girişte Belediye Başkanı Kamil Aydınlı 

ve tüm Küre halkı tarafından coşkuyla 

karşılanıyoruz. Burada soluklanıyoruz 

ve ikram edilen yörenin ünlü Ecevit 

çorbasını içip yorgun bedenlerimizi 

tazeliyoruz biraz olsun. İnsanın içini ısıtan 

dost gülümseyişiyle Kamil başkan yöreyi 

tanıtıyor. Madenler özelleşmeden önce 

bölgenin en büyük ilçelerinden biriymiş 

Küre. Ormanlarla çevrili olması, bir yara izi 

gibi görünen maden ocaklarını az da olsa 

örtüyor. Küre’den bize eşlik ederek geceyi 

geçireceğimiz Ecevit Han’ın karşısındaki 

kamp alanına geliyoruz. Çadırlarımızı kurup 

akşam yemeğimizi yedikten sonra kamp 

ateşi etrafında toplanıp yorgunluk kahvemizi 

içiyoruz. 

Parkurun 44 km’lik bölümünü 

tamamlamanın ve orman içinde çiçeklerin 
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ve ağaçların mis kokuları içinde uyanmanın 

huzuru içinde sabah kahvaltımızı yapıyoruz. 

Kahvaltıda sabah aslına uygun olarak 

yeniden inşa edilen Ecevit Han’ın önünden 

başlıyoruz yürüyüşe. Bölgenin en önemli 

ulaşım ağını oluşturan eski kağnı  yolunun 

etrafında, Seydiler, Yumurtacı Hüseyin Ağa, 

Üyük, Ödemiş gibi on altı adet han varmış 

eskiden. Uzun ve çetin bir yolculuğun 

dinlenme mekânları olarak hizmete açılan 

yapılar, zamanın acımasızlığına yenik 

düşmüş. Bugün sadece Ecevit Han restore 

edilerek turizme kazandırılmış Kastamonu 

Valiliği tarafından. Ecevit Han’ın komşusu 

Ambarlı Köyü, sakin yaşantısına devam 

ediyor. Köyle aynı adı taşıyan eski köprüyü 

geçip  orman yolundan Çataltepe’ye 

yöneliyoruz. 

Bir başka eski köprü ve değirmen Ödemiş’e 

vardığımızı haber veriyor. Bir süre anayola 

paralel giden güzergâh, Gücü köyünde 

yeniden eski haline kavuşuyor. İmrenler 

höyüğü, eski köy evleri, tarihi tahıl 

ambarları ve ‘35’ rakamını gösteren bir 

başka kilometre taşının ardından Seydiler 

ilçesinde Şehit Şerife Bacı Kültür Evi’nde 

mola veriyoruz. Bize tereyağ, bal ve mısır 

ekmeği ikram ediyorlar. Kültür evinin içini 

gezdikden sonra Seydiler Halkacılar kamp 

alanına hareket ediyoruz.

Son kampımızı da yemyeşil çimler üzerine 

kuruyoruz ve akşam yemeğinden sonra 

yine kamp ateşinin etrafında toplanıyoruz. 

Şarkılar ve türkülerle dolu bir akşam 

geçiriyoruz.

Seydiler-Kastamonu arasındaki İstiklâl Yolu 

güzergâhı, kimi zaman toprak, kimi zamansa 

asfalt olarak devam ediyor. Ahmetbey ve 

Oyrak köylerini geçip Kırcalar’da Halime 

Çavuş’un mezarını selamlıyoruz saygıyla. 

Atatürk’ün Kastamonu ziyaretinde önemli 

duraklardan biri olan Şeker Köprü’yü 

geçip Kastamonu’ya giriyoruz. Eski çarşısı, 

güzelim konakları, tarih kokan sokaklarıyla 

şehir, bizi gündelik yaşamın telaşı içinde 

karşılıyor.

Atatürk ve Şerife Bacı Anıtında Saygı Duruşu 

ve İstiklal Marşı Töreninden sonra hatıra 

fotoğrafları çekiliyoruz. Seneye tekrar 

görüşme dilekleri ile ayrılıyoruz.

İstiklâl Yolu yürüyüş ve bisiklet rotası, 

Kastamonu kentinin vitrini aynı zamanda. 

Ilgaz Dağı, Valla Kanyonu, Yaralıgöz Dağları, 

Küre Dağları Milli Parkı sınırları içinde kalan 

Ilıca Şelalesi, Araç yaylaları ve daha birçok 

doğal hazinesiyle bir cennet Kastamonu.

Alternatif güzergâhlarıyla toplam 105 

kilometreye uzanan İstiklâl Yolu, aslında 

Çankırı’dan da geçerek Ankara’ya kadar 

uzanıyor. Büyük bir kısmı anayol üzerinden 

devam eden eski kağnı yolunun şimdilik 

son tabelası, Kastamonu-Çankırı sınırındaki 

Ilgaz Dağı geçidine dikiliyor özenle. 

Kurtuluş Savaşı’nın tarihi kağnı izleri 

üzerinde, geçmişten bugüne yürüyebilmek 

için ilk adımı 7 yıl önce Kastamonu attı. Bu 

sene, rotanın Çankırı ve Ankara ayağında 

yurt genelinde 25-26 Ekim 2014 tarihinde 

bir organizasyon daha gerçekleşti. Bu 

organizasyon her yıl Kastamonu Valiliği’nce 

tekrarlanmakta ve aşağı yukarı aynı 

tarihlerde düzenlenmektedir. İlgilenenlere 

bu vesile ile duyurmuş olalım :)
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Bu eğitimden sonra, katılımcılarımızın 

program ile ilgili neler düşündüğünü ve 

neler hissettiğini merak ettik ve geri bildirim 

istedik. İşte bu geri bildirimlerden bazıları...

“Eğitimin açılış toplantısına katıldığımda herkes 

gibi benim de kafamda kalıplara sıkıştırdığım 

bir lider tanımım vardı. Aradan geçen sekiz 

ayda, liderliğin esneklik ve empati üzerine 

kurulu bir kavram olduğunu, kalıplaşmış bir 

tanımının olamayacağını öğrendim.”

“Eğitim esnasında zaman zaman bazı 

uygulamalarda arkadaşlarla birbirimize 

iyi yönlerimizi söyleyip övündüğümüz, 

şımardığımız zamanlar oldu; bununla beraber 

birbirimizde gördüğümüz eksiklikleri de 

paylaştık. Aslında asıl önemli olan kendimizde 

göremediğimiz veya görmek istemediğimiz 

yönlerimizi arkadaşlarımızdan duyup 

kendimizle yüzleşmek oldu. Kendi adıma 

söylemeliyim ki eğitimin bana en çok katkısı 

olan noktalarından biri buydu.”

“Eğitim programı iyi planlanmıştı; içerik olarak 

zengindi. Her modül bitiminde dağıtılan notlar 

ileride bilgilerimizi tekrarlamak açısından 

güzel bir kaynak havuzu oluşturdu. Bu notların 

arkasında belirtilen okuma ve izleme listelerinin 

yeni bakış açısıyla tekrar değerlendirilmesinin 

tüm arkadaşlarım açısından faydalı olacağını 

düşünüyorum. Ayrıca, liderliğin değişen ve 

gelişen doğası gereği, belirli periyotlarda, belki 

iki gün sürecek şekilde bu eğitimi tazelemenin 

faydalı olacağı kanaatindeyim.”
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KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ
Kişisel Gelişim Eğitimleri kapsamında Ekim 2013 - Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Kişisel Liderlik” 
programına, çeşitli bölümlerden 19 arkadaşımız katıldı. Program teorik bilgilerin yanısıra, bireysel çalışmalar ve 
takım çalışmalarını da içermekteydi. Yapılan aktivitelerle  katılımcılarımız kendi bireysel gelişimleri ile birlikte, 
birbirlerini daha iyi tanıma ve ekip ruhu bilincini de pekiştirme fırsatı buldular. Program sonunda katılımcılarımız, 
müzikli bir akşam yemeğinde eğitmenlerle de biraraya geldiler ve birlikte bol eğlenceli ve keyifli bir final yaptılar. 



“İlk adımı attığımızda, aslında  bir çok şeyi 

yapabildiğimizi ve bununla beraber gelen 

başarının özgüvenimizi artırdığını görmek çok 

güzel bir kazanım oldu benim için.”

“Bu ve benzeri programların İSKEN Ailesi 

bireylerinin birbirlerini daha yakından 

tanımaları, yaptıkları işleri birbirlerine 

aktarmaları ve böylelikle çalışanlar ve 

çalışanların örgütsel bağlılıklarını güçlendirmesi 

açısından önemli olduğunu ve olumlu etkileri 

olduğunu düşünüyorum.”

“Bu eğitim programını grup olarak çok güzel 

bir enerji ile bitirdik. Küçük bir çocukken, 

hayatı öğrenme aşamasında, bir bir kapattığım 

odalardan bazılarının kapılarını açtığımı 

hissediyorum.”

Haziran ayı içerisinde ise 32 çalışanımız, 3 

grup halinde ‘Doğada Su Sporları ile Takım 

Ruhu Oluşturma’ programına katıldılar. 

Gruplar, farklı bölümlerden çalışanlarımızı 

bir araya getirecek şekilde oluşturuldu ve 

her grup için bir grup lideri belirlendi. Grup 

liderleri, ekibi bir arada tutacak ortamı 

sağlamada ve grup aktiviteleri planlama 

konusunda yol gösterici oldular. Üç 

günlük program boyunca çalışanlarımız iş 

arkadaşlarını farklı ve eğlenceli bir ortamda 

daha yakından tanıma fırsatı buldular, 

dayanışma ve uyum içerisinde programı 

tamamladılar.
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Yaya Geziyoruz Grubu

www.yayageziyoruz.com

Sevgili doğa severler,

Doğaya gönül vermiş 6 kişi tarafından 

(Tümer Özdemir, Erkan Özkan, Hasan 

Aslan, Y. Serkan Yavaş, Veli İşisağ, Fatma 

Güney Laçin) 01 Ağustos 2014 tarihinde 

doğal güzellikleri yaşamak ve doğada 

bulunmak amaçlı  olarak başlattığımız 

bu beraberliğimizi bir dernek altında 

taçlandırmayı hedeflemekteyiz.

Amacımız hem doğaya, hem de birbirimize 

karşı dürüst olmak ve bu bilinci tüm 

üyelerimize, etkinliklerimize katılan 

herkese aşılamak. Tüketmek ve yok etmek 

için değil, yaşatmak ve korumak için 

varız. Kendi özgürlüğümüz kadar, diğer 

canlıların özgürlüklerine de saygılıyız. 

Doğanın bize sunduğu tüm kaynakları diğer 

canlılarla paylaştığımızın bilincindeyiz. 

Yaya Geziyoruz Grubu
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Ormanlarımızın ve nehirlerimizin 

yaşadığımız dünyanın bir parçası olduğunu, 

onları sorumsuzca kullanma ve tüketme 

hakkımız olmadığı düşüncesindeyiz. 

Arkamızda iz bırakmadığımız gibi, atılmış 

çöpleri de olanaklar çerçevesinde toplamaya 

gayret ediyoruz.

Yaya geziyoruz ailesine katılan yeni 

üyelerimizi, sadece bilgili ve yetenekli 

sporcu olarak değil aynı zamanda 

güzelliklerini yaşadığımız doğaya 

karşı bilinçli olmaları konusunda da 

bilgilendiriyoruz. Amaç; her arkadaşımızın 

doğada kendi başının çaresine bakabilecek 

düzeye gelmesini sağlamak. Etkinliklerimizi 

her zaman doğanın izin verdiği ölçüde 

tamamlar, deneyimlerimizi paylaşırken, 

bireysellik yerine birliktelik düşüncesi 

içerisinde olmaya özen gösteririz.

Eğer siz de, biz “doğa severiz” diyorsanız, 

gelin tanışalım. Türkiye’nin dağlarını, 

ormanlarını, kanyonlarını, vadilerini, 

yaylalarını, nehirlerini, tarihi değerlerini 

kısacası büyüleyici doğasını keşfetmenin, 

onu yakından tanımanın keyfini birlikte 

yaşayalım.

Grubumuzun etkinliklerini ve  

paylaşımlarını takip edebileceğiniz 

adreslerimiz: 

www.yayageziyoruz.com 

https://www.facebook.com/yayageziyoruz 

İletişim:

admin@yayageziyoruz.com

erkanozkan@yayageziyoruz.com

hasanaslan@yayageziyoruz.com

serkanyavas@yayageziyoruz.com

veliisisag@yayageziyoruz.com

fatmaguney@yayageziyoruz.com

Yaya Geziyoruz Grubu
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 Acil durumda işçinin bulunduğu bölgeyi 

bildirir.

 İşçiye müdahale süresini kısaltır.

 Can kaybını ve yaralanmaları azaltır.

 İşçinin iş kazasına uğraması ve sonucunda 

hareketsiz kalması, bayılması ya da 

yardım çağrısında bulunması durumunda 

bulunduğu bölgeyi sorumlulara bildirir.

 İşçinin düştüğünü ve yatay pozisyonunu 

otomatik olarak algılar.

 Çalışma ortamını daha güvenli hale getirir.

 Yalnız olarak çalışana güven verir.

 İşçinin periyodik kontrol edilmesini sağlar.

Sistem kapalı devre olup, hiç bir dış  

gereksinime ihtiyaç duymadan, acil durumda 

kişinin bölge bilgisini ve uyarı tipini 

bildirmektedir. Buna ek olarak yandaki ekran 

görüntüsünde görüldüğü gibi bir acil durum 

oluştuğunda harita üzerinde personelin son 

noktası görüntülenmektedir. 

Santralın muhtelif bölgelerinde ve genelde 

çalışma mekanlarına uzak yerlerde yalnız 

başına 24 saat esasına göre görev yapan özel 

güvenlik görevlilerinin daha güvenli bir 

ortamda çalışmalarını sağlamak ve çalışanımızın 

en önemli değerimiz olduğu bilinciyle hareket 

edilerek yapılan araştırmalar sonucunda 

yukarıda özellikleri bulunan, Kişiye Özel 

İleri Teknoloji İş Güvenliği Sistemi, güvenlik 

donanımlarımız arasına dahil edilmiştir...

Wipelot ISG Mobil Personel Etiketi:

Personelin üzerinde taşıdığı cihazdır. İş sağlığı 

ve güvenliği ile ilgili olarak bir 

acil durum meydana geldiğinde 

personel “Acil Durum Butonu”na 

basarak veya personelin hareketsiz 

kalması, düşmesi veya bayılması  

durumlarında ise otomatik olarak 

sorumlularını haberdar etmek 

üzere alarm gönderen cihazdır.

Wipelot İSG, işçilerin baygınlık, hareketsiz kalma, düşme ve benzeri acil durumlarını otomatik olarak algılayan, 
yetkililere haber veren bir iş sağlığı ve güvenliği sistemidir.
Kablosuz iletişim ve mobil teknolojileri kullanarak kapalı alan veya özel bölgelerde acil durum takibi yapar.

WIPELOT ISG
Kişiye Özel İleri Teknoloji İş Güvenliği Sistemi
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Kurumsal İş Sağlığı ve 
Güvenliği Zirvesine 
Katılan İSKEN Ekibi

Mustafa Kemal Üniversitesi  tarafından ‘Deneyimlerden Öğrenmek’ mottosu ile 5-6 Kasım 2014 tarihlerinde 
İskenderun’da düzenlenen 3. Kurumsal İSG  Zirvesinde kamu ve özel sektör kuruluşlarından konuşmacılar  
İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki deneyimlerini ve işletmelerindeki örnek uygulamaları paylaştılar.

3. KURUMSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ZİRVESİ

Zirvede İşyeri Hekimimiz Sn. İstemi Oral 

‘Sivil Toplum Kuruluşları’ konulu panelin 

moderatörlüğünü yaptı ve ayrıca kendisi de 

STK’lardan iyi uygulama örneklerini içeren 

sunumunu katılımcılarla paylaştı. Zirveye 

İstemi Bey’in yanısıra şirketimizin İSG 

Kurulu Üyelerinden Utku Şenyuva, Ekrem 

Üresin, İbrahim Taşdemir ve Fatma Güney 

Laçin izleyici olarak katıldılar.
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2014 yılı planlı bakım dönemi Ekim ayı sonlarında tamamlandı. Yine yorucu ve yoğun tempolu günler geçirdik. Bakım 
döneminde neler yaşandı ve genel olarak İsken’de bakım dönemleri nasıl geçer, sizlerle de paylaşalım istedik  ve bilgi 
almak üzere Mekanik Grup Müdürümüz Sayın Ekrem Şahin’in kapısını çaldık. Ekrem Bey ile bakım dönemine dair 
güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Gelin hep birlikte neler yaşanmış bir göz atalım.

BİR BAKIM DÖNEMİNİ DAHA  
BAŞARIYLA TAMAMLADIK...

Ekrem Bey, hepimizin bildiği gibi, her 

yıl 1,5-2 ayı bulan sürelerle planlı bakım 

dönemi gerçekleşiyor. Her yıl düzenli 

bir şekilde ve planlı olarak yapılmasının 

öneminden biraz bahseder misiniz?

Kamu ile olan enerji satış anlaşmamızdan 

gelen bir yükümlülüğümüz var ve bu anlaşma 

gereği santralimizi emre amade tutmamız 

gerekiyor. Koruyucu, önleyici ve proaktif 

olarak yaptığımız bakımlar bunu başarmamızı 

sağlıyor. Ayrıca üretimi sürekli kılmak ve arıza 

durumlarını en aza indirmek için de bunu 

yapıyoruz.
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Bakım dönemine nasıl 

hazırlanıyorsunuz? Ne gibi planlamalar 

yapıyorsunuz?

Hazırlıklarımız bir yıl öncesinden başlar. 

Örneğin 2015 yılı hazırlıklarına 2014 

bakım dönemi bitince başladık. Stoklara, 

yedek parça durumlarına bakıyoruz. Bakım 

dönemi sırasında da aslında bir sonraki 

yılı planlıyoruz. Ona göre ambar stoklarını 

yeniliyoruz. Planlı bakımların koruyucu, 

kestirimci ve proaktif türlerinin hepsini 

uyguluyoruz. İş planı hazırlıyoruz. Geçmiş 

yıllarda ve bir önceki yıl olanlara bakarak 

da yeni yılı planlıyoruz. Bunlara ilave olarak 

tabii ki personel planlaması yapıyoruz. Bakım 

bütçemizi hazırlıyoruz. Amacımız bakım 

faaliyetlerini, hazırladığımız plan ve bütçe 

değerleri içerisinde bitirebilmek. Bakım bütçesi 

3 ana bölümden oluşuyor:  Personel planlama 

ve maliyeti, yedek parça hazırlığı ve maliyeti, 

servis maliyetleri (Santral dışından, uzman 

firmalardan alınan destek hizmetleri).

Bu yıl bakım dönemi nasıl geçti? İlginç, 

zor anlar olmuştur mutlaka. Bunlarla 

nasıl başa çıktınız?

Bakım yaklaşık iki ay kadar sürdü. Bakım 

dönemlerinde iş planları gereği, iş gücü ve iş 

kalemi artar. Her seferinde farklı nitelikte iş 

gücü ile karşılaşıyoruz. Yeni kişiler geldiğinde 

bunların bizim sistemimize adaptasyonları zor 

oluyor. Bakımdaki en önemli sıkıntılarımızdan 

biri, dar zamanda, kısıtlı elemanlar arasından 

seçim yapmak zorluğu. Bu nedenle bu kişileri 

ancak sahada çalışırken test etme olanağımız 

oluyor. Bize uygun olmayan elemanları 

çalıştıramıyoruz ve onların yerlerine yenilerini 

bulmak oldukça zor oluyor. Bulamadığımız için 

kendi personelimiz fazla mesai yapmak zorunda 

kalıyor. Fazla mesai çalışmalarında da yasal 

sürelere uyma zorunluluğumuz olması nedeniyle 

zorlandığımız zamanlar oluyor. 

Bu arada ilginç, beklemediğimiz şeyler de 

oldu tabii ama bunların da üstesinden gelmeyi 

başardık.

Bu yıl da bakım dönemi tamamlandı 

böylece. Bakım sonrası, bakım nedeniyle 

devam ettiğiniz  işler var mı?

Bakım sonrasında da tabii bakımla ilgili olarak 

bir süre daha çalışıyoruz. Kayıtların hazırlanması 

ve raporlanması ile yapılan işlemleri kayıt altına 

almış oluyoruz. Hazırladığımız raporları Teknik 

Ofis’e gönderiyoruz. Bu da önemli ve büyük 

bir iştir. Ayrıca kullanılan malzemelerin stok 

kontrollerini yaparak, eksik ve kritik olanların 

ambarda hazır bulunmasını sağlıyoruz. Proaktif 

bakım için uygun görülen dizayn ve değişiklikleri 

kayıt altına alıp, bunları bir sonraki yıl için 

planlıyoruz. 

Son olarak neler eklemek istersiniz?

Tüm bu şartlar altında kazasız, güvenli bir 

bakım dönemi planlamaya çalışıyoruz. Bunu 

başardığımız zaman çok mutlu oluyoruz. Yine 

zamanında, kazasız ve güvenli bir bakımı geride 

bıraktık. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma 

teşekkür ediyorum.

Biz de değerli paylaşımları için 

Ekrem bey’e çok teşekkür ediyor, tüm 

ekibimizin başarılarının devamını 

diliyoruz.

Ekrem Şahin
Mekanik Grup Müdürü 
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- kızım ablan yemeği ocakta unutmuş, yemekler yandı
- abowww vay başımıza gelenler
  aç kaldık iyi mi !!!

GÜLMECE :)

Geçen sayımızda sorduğumuz ‘’Bu Çalışanımızı 
Tanıdınız mı?’’ sorumuzun cevabı SEÇ ve 
Kurumsal İletişim Direktörümüz Gülben Gülcan 
PEHLİVANZADE olacaktı. Doğru bilenler arasında 
yapılan çekilişte Sinan EGÜZ, Ömer ERTEM ve 
Ekrem ÜRESİN bu sayının kazananı oldular ve 
bizden birer hediye kazandılar.
Gülben Hanım kendisini doğru tahmin eden 
arkadaşlarımıza hediyelerini takdim ederken, 
dikkatlerinden dolayı da tebrik etti. Mini 
törenimiz toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

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...?

çaktırmadan balık 
avlıyorum...
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- sıkıysa şimdi yetkinlik belgesi sorun da göreyim ! he he - size kola istediğimi söylemiştim !

- ayhan bey sıkmalar organik mi?
- süper organik

- sen bu işi annadın mı aslanım?

- oyuna geldik abi !
- kandırıldık, ama neyse
- deniz diye getirdikleri yere bir bakın
- burda deniz meniz yok abi yaaaaaa 
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Bize kendinizi tanıtır mısınız? 

Ne zamandan bu yana İsken’de 

çalışıyorsunuz?

1982 Adana doğumluyum, Çukurova 

Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. 

Evliyim ve 3 yaşında bir kızım var. İsken 

ailesinde yeni sayılırım. 2015 Şubat ayında 

2. yılım dolacak.  İş hayatıma, 1 yıl stajyerlik 

döneminin ardından, Adana Ticaret Odası 

Avrupa Birliği Bilgi Bürosu’nda başladım 

ve AB projelerinde görev aldım. Burada 

4 yıl kadar çalıştıktan sonra eşimin işi 

dolayısıyla Ankara’ya taşındık. Ankara’da 2 

yıl Karel Elektronik Uluslararası Pazarlama 

Bölümü’nde ofis destek personeli olarak 

çalıştım. Orada yaptığım iş, seyahat ve toplantı 

organizasyonları yönünden şu anda yaptığım 

işe benziyordu. 

Bize yaptığınız işi anlatır mısınız? 

İşinizi yaparken dikkat etmeniz gereken 

noktalar, kurallar, uymanız gereken 

prosedürler nelerdir?

Kısaca bahsetmem gerekirse; Yönetici Sekreteri 

olarak ben, Santral’e gelen ve Santral’den giden 

yazıların, evrakların, bilgilerin kayıt altına 

alınarak gerekli kişi/kişilere aktarılmasını 

sağlıyorum. Ayrıca Santral Direktörümüz 

Sn. Veyis Öztürk’ün, bölüm müdürlerinin, 

tüm İsken çalışanlarının ve dışarıdan gelen 

firma ziyaretçilerinin seyahat ve toplantı 

organizasyonlarının yapılması, ilgili kişilerin 

yurtiçi ve yurtdışı telefon görüşmelerinin 

ayarlanmasının yanısıra, İsken’in ve Santral 

Direktörümüzün ziyaretçilerinin kabulü, 

karşılanması ve burada bulundukları süre 

içerisinde onlara yardımcı olunmasından 

sorumluyum.

İşinizin kritik yanları var mıdır? 

Tabii ki kritik yanları var. Özellikle zaman 

sıkıntısının yaşandığı bir günde ve yetişmesi 

gereken birden fazla iş olduğunda, önem ve 

öncelik sıralamasını doğru yapmak gerekir. 

Aksi takdirde ciddi sıkıntılar yaşanabilir. 

Gerek seyahatlerde gerekse toplantı 

organizasyonlarında beklenmedik bir durum 

yaşandığında, inisiyatif alarak, pratik ve doğru 

çözümler bulabilmek çok önemlidir.

Bu görevi yapacak kişide olması gereken 

özellikler nelerdir sizce?

Bence bu görevi yapacak kişide olması 

gereken en önemli özellik güvenilir olmasıdır. 

Ayrıca  iyi bir gözlemci ve dinleyici olması, 

iyi derecede sözlü ve yazılı iletişim becerisine 

sahip olması ve zaman planlaması yeteneğinin 

olması çok önemlidir.

İşinizin en sevdiğiniz yanı?

Veyis bey ile çalışmaktan, konumumdan 

dolayı bir çok farklı bölümden çalışanlarla 

iletişim şansı bulmaktan ve İSKEN ailesinin bir 

üyesi olmaktan mutluyum  :)

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Olumlu düşünmenin, herkese karşı nazik 

ve güleryüzlü olmanın, hoşgörünün iş ve 

özel hayatımızda bize mutluluğu sağlayan 

en önemli etkenler olduğuna inanıyorum. 

Herkese de bu noktalara dikkat etmelerini ve 

hayatlarında bunları uygulamalarını tavsiye 

ederim.

Firez Hanım’a bize vakit ayırdığı için ve 

samimi paylaşımları çok teşekkür ediyor, 

daha nice yıllar İsken ailesinde, birlikte 

çalışmayı temenni ediyoruz  :)
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SANTRAL YÖNETİCİ SEKRETERİ
Değerli okuyucularımız; dergimizin bu sayısında, İşlerimizi Tanıyalım Köşemizde “Santral Yönetici Sekreteri” 
pozisyonunu tanıtmaya çalışacağız sizlere. Bu vesile ile bu pozisyonda görevli arkadaşımız Firez Çelik Tunçay ile de 
sohbet etme imkânı bulmuş olduk :)

Firez Çelik Tunçay



Soner Kızıltaş – Meryem İkra
Mustafa Ataseven – İkra
Abdullah Görcü – İrem
Hakan Gündeş – Nisa

Cumali Turgut – Elif Su & Ela Nur
Nihan Alkan – Zeynep

Murat Kapukaya – İpek
Murat Kahraman – Melis

Osman Yülek – Beren

Mahmut Kiriktir – Batuhan
Ömer Göktaş – Musa

Sinan Egüz – Hüseyin Aras
Yunus Emre Karaaslan – Enver Efe

Zafer Bilal – Ahmet Emir
Duran Keskin - Emre

Ailemize Yeni Katılan
Bebeklerimiz

Güliz Nalbantoğlu – Volkan Tekayak
Burcu – Kemal Kuzu

Alena Rusak – Ahmet Çağrı Peker
Tülin Ölçen – Anıl Çetinkaya

Özgen Güler – Kazım Yeni

Evlenenler

Nurcan OLCAY 
Ofis Elemanı / Ankara Genel Md.lük (03.03.2014)

Berkay İLKKILIÇ  
Kontrol Odası Mühendisi (07.04.2014)

Ömer BARAK 
Kontrol Odası Mühendisi (07.04.2014)

Hamit Albek ÖZBAY 
Kontrol Odası Mühendisi (07.04.2014)

Merve BOYSAN 
Yardımcı Finansal Kontrolör (09.06.2014)

Abdülkadir EROL 
Mekanik Teknisyen / Kazan-Montaj (07.07.2014)

İsmail YAŞAR 
Mekanik Teknisyen / Kazan-Döner Ekipmanlar (07.07.2014)

Bülent BATMACA
I&C Teknisyeni (07.07.2014)

Bahadır KIRBAŞ 
I&C Teknisyeni (07.07.2014)

Hasan KESİLMİŞ 
İnsan Kaynakları Asistanı (07.07.2014)

Gürkan KAHRAMAN 
İş Güvenliği Teknisyeni (07.07.2014)

Aramıza Yeni Katılanlar
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