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Değerli Arkadaşlar,

Günler günleri, aylar ayları, mevsimler de mevsimleri kovalıyor 
hızla. Zaman mı çabuk geçiyor yoksa biz mi çabuk tüketiyoruz 
zamanı? Sanırım önemli olan zamanı iyi değerlendirmeyi 
becerebilmek. Bir söz okumuştum biryerlerde; “Hepimiz 
kaybettiğimiz ya da ulaşamadığımız her şey için zamanı suçlarız. 
Oysa biliriz ki; zaman konuşsa, hepimiz utanırız.” 

Bu sayımızda İçimizden Biri köşemizin konuğu İK ve Örgütsel 
Gelişim Direktörümüz Sn. Yeşim Özsınmaz. Yeşim Hanım ile 
yaptığımız sohbette de zamanı iyi planlamak üzerine konuştuk. 
Gerçekten çok güzel açıklamaları var. Beğeneceğinizi umarız.

Hepimizin hayatı yaşarken, her konuda bir iç disiplinine 
ihtiyacı var. Gerçekten istediğimiz her şeyi başarabiliriz. 
Başaramadığımız, yapmadığımız ya da yapamadığımız şeyleri 
gerçekten de istemiyoruz diye düşünüyorum. İnsanın kendini 
tanıması ve kendi farkındalığının yüksek olması çok önemli. 
Bunun için insan kendini sık sık gözden geçirmeli, hayata dair 
iyi örnekleri almayı bilmeli, çok okumalı. Biraz istek, gayret 
ve motivasyon ile hayatımızı kaliteli geçirmek bizim elimizde. 
Başkaları ile uğraşmak yerine kendimizle uğraşmamız daha 
doğru olur. Kendimiz için zaman ayırmak, farklı şeylerle 
uğraşmak, bir hobimizin olması fiziksel ve zihinsel sağlımıza 
da iyi gelecektir şüphesiz. Tembellik, atalet duygusu, bir şeyler 
yapmak yerine başkasını kıskanmak gibi olumsuz duygulara 
hayatımızda yer vermemek, her geçen günün kıymetini bilmek ve 
yaşamın tadına varmak gerek.

Bir hikaye okumuştum. “Oldukça büyük, yaşlı bir samuray vardı 
ve söylenene göre bu yaşına rağmen tüm düşmanlarını yenebilecek 
güçteydi. Bir akşamüstü vicdansızlığı ve kışkırtma tekniği ile 
tanınan bir savaşçı onu ziyarete geldi. Bu savaşçı düşmanının ilk 
hamleyi yapmasını bekler, sonra sıradışı zekasını kullanarak hata 
yapacağı anı kollar ve şimşek gibi karşı saldırıya geçerdi. Genç ve 
sabırsız savaşçı hiç dövüş kaybetmemişti. Yaşlı samurayın ününü 
biliyordu ve onu yenerek ününe ün katmak istiyordu. Öğrencilerinin 
tüm itirazlarına rağmen yaşlı samuray savaşçının dövüş çağrısını 
kabul etti. Şehir meydanında toplanıldı ve savaşçı yaşlı samuraya 
hakaret etmeye başladı, taş fırlattı, yüzüne tükürdü, küfürler 
savurdu. Saatler boyunca samurayı kışkırtmak için her şeyi yaptı 
fakat yaşlı samuray tek kelimeyle tüm bunlara kayıtsızdı. Akşam 
olurken ateşli savaşçı yorgun ve küçük düşmüş bir şekilde pes 
etti. Usta samurayın tüm öğrencileri bu kışkırtmalara karşılık 
vermemesine çok içerlediler ve neden kendini bir korkak gibi 
gösterdiğini sordular. O da onlara şöyle cevap verdi: “Biri size bir 
hediye getirse ve siz onu kabul etmeseniz o hediye kime ait olur?”  
“Hediye vermeye çalışan kişiye.” diye cevap verdi öğrencileri. O da; 
“aynı şey kıskançlık, öfke, hakaret için de geçerlidir. Eğer karşıdaki 
tarafından kabul edilmezlerse, hepsi onları kendi içinde taşıyan 
kişiye ait olurlar.” ”

Hayatta her zaman size sunulan iyi hediyeleri kabul edip, 
kötülere karşı kayıtsız kalmanızı diler bu vesile ile yeni yılınızı 
kutlarım. Sağlıklı, mutlu, verimli, başarılı nice güzel günler 
yaşamanız dileğiyle...

     Özlem Öztürk

editörden...



Spor Malzemesi Desteği
İSKEN olarak bölgemizdeki spor altyapısını ve 

faaliyetlerini geliştirmek adına yürüttüğümüz çalışmalar 

kapsamında; 2014 – 2015 sezonunda 2. Amatör Küme 

Büyükler Futbol Liginde namağlup şampiyon olarak  

1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligine yükselen 

Yumurtalık Belediyespor’a önceki yıllarda olduğu gibi  

bu sezon öncesinde de spor malzemesi verilerek destek 

olunmuştur.

Akdeniz’in “Mavi Bayrak“ ile uluslararası düzeyde 

güzelliği tescillenmiş deniz ve kumsallarına sahip tatil 

beldelerinden Yumurtalık’ın turizm potansiyelinin 

arttırılmasına yönelik olarak paydaşları ile birlikte bir dizi 

çalışma yürüten İSKEN, YUM-DER (Yumurtalık Sosyal 

Kalkınma Kültür Turizm Doğa Varlıklarını Koruma 

Derneği) işbirliği ile “Yumurtalık Tanıtım Günleri” 

adlı bir etkinlik gerçekleştirdi. “Yumurtalık Turizm 

Geliştirme Projesi” kapsamında; 25-26 Temmuz 2015 

tarihleri arasında Adana Optimum AVM’de, 1-2 Ağustos 

2015 tarihleri arasında ise M1 Merkez Adana AVM’de 

gerçekleştirilen etkinlik kapsamında yaklaşık 200.000 

kişiye Yumurtalık’ın tarihi ve doğal güzellikleri ile turizm 

altyapısı tanıtıldı.

Yumurtalık Tanıtım Günleri
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Her sene artan katılımcı sayısıyla 

Yumurtalık’ta bir gelenek haline 

gelen İsken Yaz Spor Okulu, bu 

yıl 1 Temmuz-2 Ağustos tarihleri 

arasında İSKEN Sosyal Tesislerinde 

gerçekleştirildi. Yumurtalık 

Kaymakamlığı, Yumurtalık Belediyesi, 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün 

katkıları ve Adana Büyükşehir 

Belediyesi’nin futbol branşındaki 

ortaklığı ile İSKEN tarafından organize 

edilen ücretsiz Yaz Spor Okulu 

kapsamında; toplamda 535 öğrenciye 

yüzme, basketbol, futbol ve tenis 

olmak üzere 4 farklı branşta uzman 

eğitmenler tarafından dersler verildi.

Yaz Spor Okulu

Benim Okulum Projesi
Bölgemizin eğitim – öğretim altyapısının 

geliştirilmesi ve öğrenciler arasında fırsat 

eşitliğinin sağlanması amacıyla 2004 yılında 

başlattığımız “Benim Okulum Projesi” 

kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da; 

Yumurtalık ve köylerinde faaliyet gösteren 

19 okulda öğrenim gören toplam 2.550 

öğrencinin tamamı ile meslek lisesi başta 

olmak üzere orta öğrenim için Yumurtalık 

Belediyesi’nin organizasyonu ile Ceyhan’a 

giden 650 öğrenciye kırtasiye malzemesi 

dağıtımı yapılmıştır.

Bunun yanısıra; Ceyhan Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından ilki geçen yıl 

gerçekleştirilen organizasyon ile Ceyhan 

genelindeki okullarda öğrenim gören toplam 

1.100 öksüz ve yetim öğrenciye de İSKEN 

Kırtasiye malzemesi yardımı ulaştırılmıştır.
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Bisiklet Sporu Üzerine

Herkesin bildiği gibi düzenli yapılan 

egzersizlerin vücutta oluşturduğu ortak 

cevaplar vardır. Örneğin kan dolaşımının önce 

hızlanıp sonra üst seviyede regüle olması, 

solunum hızının artışı, hormonlarımızdaki 

olumlu değişiklikler, endorfinler aracılığıyla 

sağladığı psikolojik rahatlık olumlu etkilerin 

arasında sayılabilir.

Tüm bunların yanında düzenli olarak spor 

yapanların gündelik yaşamlarında işlerini daha 

rahat yürüttüklerini görmekteyiz. Merdiven 

çıkma, kaçırılacak olan bir otobüse yetişme, 

pazar dönüşü eldeki torbaların ağırlığı altında 

ezilmeme, ev işlerini daha kısa sürede bitirme 

bunlar arasında sayılabilir.

Bisiklet sporunun ise şişmanlık, stres, 

metabolizma hastalıkları, sırt ağrıları, yüksek 

tansiyon gibi vücuttaki olumsuzlukları 

giderdiği, daha sağlıklı ve mutlu bir insan 

yarattığı yapılan bir çok araştırmada ortaya 

çıkmıştır.

Bisikletin vücuda faydaları

Vücut ağırlığının %70’inin selede taşındığı 

bisiklet sporu, özellikle vücut performansını 

arttırmak, metabolizmayı hızlandırmak için 

çok uygun. Örneğin koşu esnasında vücut 

ağırlığının 2-3 katı eklemler tarafından 

taşınıyor, ki bu durum aşırı kilolu biri için 

son derece büyük bir dert. Dolayısıyla aşırı 

Bisiklet Sporu ile yakından ilgilenen Ölçü ve Kontrol Sorumlu Şef Mühendisimiz Yusuf Serkan Yavaş bizler için, 
bisikletin sağlığımıza etkileri ve ulaşım amaçlı kullanımı ile ilgili bir yazı derledi. Bisikletin hayatımıza etkilerini 
gelin birlikte okuyalım. 
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kilolular için, sadece 

ağırlık kapsamında 

baktığımız zaman saatte 

yoğunluğa göre 600-800 

kcal yakılan bisikletin son 

derece faydalı ve uygun bir 

spor olduğunu görüyoruz.

Bununla birlikte 

dayanıklılık gücümüzü 

artırması, stresle 

baş etmemizde 

yardımcı olması, 

kuvvet gelişiminden 

sonra yağ yakımı ve 

dolayısıyla kilomuzu 

kontrol etmemizi 

sağlaması, eklemlerimizi 

güçlendirmesi, sırt, bacak, 

karın ve kol kaslarını 

çalıştırması ve nihayetinde 

kondisyonumuzu 

artırması da diğer faydaları 

arasında sayılabilir. Ayrıca 

bisiklet hem eklemlere daha az yüklenilmesi 

hem de yoğun olarak yapılmadığı sürece diğer 

sporlara göre daha az yorması nedeni ile, orta 

yaş grubu için uygundur. 

Bisikletin Kalp ve Damar Sağlığına Katkıları

Bisiklet kullanımının bir alışkanlık olması, 

bisikletin ana ulaşım araçlarından biri 

olması nedeniyle İsveç, Hollanda, Belçika 

gibi Avrupa ülkelerinde kalp hastalıkları 

daha az görülmektedir. Son yıllarda kalp 

hastalıklarındaki tedavi yöntemlerinde de 

değişim yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllara kadar 

tamamen yatak istirahatı önerilirken bugün 

hafif bir fiziksel aktivite terapinin parçası 

olmuş durumda. Bu aktiviteler arasında 

özellikle bisiklet kullanımı var. Bisiklet 

sayesinde en önemli kalp işlevlerinin yanı 

sıra (nabız ve hacim) kan deveranı da olumlu 

etkileniyor. Sonuçta çok daha ekonomik 

çalışan ve daha az yorulan bir kalp çıkıyor 

ortaya. Kalp krizlerine yol açan bütün etkenler 

geriliyor, düzenli fiziksel aktivite ile kalp krizi 

riski %50 düşüyor. 

Strese Karşı Bisiklet

Psikolojik sorunlar ve stres pek çok 

hastalık için uygun bir zemin oluşturuyor. 

Araştırmalarda ruhî sorunlar ön plana 

çıkıyor. Spor ve düzenli hareket ile bu tarz 

sağlığı olumsuz etkileyen unsurlar ortadan 

kaldırılabiliyor. Spor hormon dengesine 

olumlu etkide bulunuyor, bu sayede insanin 

ruh halini düzeltiyor. Spor kısmen bunalımda 

olanların aldıkları antidepresan tabir edilen 

ilaçların yaptığı etkiyi yapıyor bir anlamda. 

Araştırmalarda düzenli spor yapmaya 

başlayan insanların korku ve bunalımlarından 

kurtuldukları ve kullandıkları ilaçları 

azalttıkları gözlenmiş.

Bisiklet binmek düzenli, ritmik hareketleri 

nedeniyle insanı rahatlatıyor, fiziksel ve ruhsal 

unsurların uyum içinde çalışmasını sağlıyor, 

stresten kurtulmaya önayak oluyor. Özellikle 

uzun süreli mukavemet sporlarında, ki 

bisiklet de bunlara dahil, 30-40 dakika sonra 

endorfin salgılamaya başlıyoruz. Bu hormonlar 

bunalıma ve diğer psikolojik sorunlara iyi 

geliyor, insanları rahatlatıyor.

Bisiklet Sporuna Başlamak

Bisiklet kullanımı gelişmiş ülkelerde üst 

seviyede olmasına rağmen ülkemizde maalesef 

hala bir sünnet hediyesi olarak algılanmakta, 

çocukların bir eğlence aracı olarak 

düşünülmektedir. Gelişmiş ülkelerde sadece 

boş zamanlarda bisiklet binilmemektedir. İşe 

giderken, alışverişte, herhangi bir yere ulaşmak 

için de ulaşım amaçlı kullanılmaktadır. Yerel 

yönetimlerde bu kullanıma uygun olarak 

bisiklet yolları ve park alanları sağlanmaktadır.  

Bunun yanında büyük çalışma sahasına sahip 

fabrikalarda bisiklet, çalışanlarca ulaşım aracı 

olarak kullanılmaktadır.

Bireysel olarak bisiklet binmekte sıkıntı 

duyan insanlar, bisiklet binme alışkanlıklarını 

artırmak için kurulan gruplar içinde yer 

alarak (Adana için, PAB, ABİT, Yeşil Pedal vb.) 

düzenli yapılan turlara katılabilirler. Böylece 

bisiklet severlerle tanışma ve grup halinde 

trafikte görünür olarak tur yapma fırsatı 

bulunabilir. Adana iklim ve coğrafya olarak 

bisiklet sporu için çok uygun bir yerdir. Yılın 

her döneminde bisiklet binilebilmektedir. 

Amatör seviyeden profesyonel seviyeye kadar 

birçok grup faaliyetleri yapılmaktadır. Bu 

faaliyetleri sosyal medyadan takip ederek siz 

de bir parçası olup, bisiklet sporunun keyfini 

yaşayabilirsiniz. Bu sporun gelişebilmesi için 

bisikletin bir ulaşım aracı olarak görülmesini 

ve yerel yönetimlerin ulaşım amaçlı bisiklet 

yolları yapmasını diliyoruz.

Sağlığınız ve doğa için bisiklete binin… 
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1. FORMUNUZU YAKALAYACAKSINIZ

Düzenli yapılan bütün fiziksel aktiviteler 

gibi bisiklete binmek de kaslarımızı düzenli 

çalıştırıyor, nefes alımımızı düzenliyor 

ve vücudumuza esneklik kazandırıyor.

Aynı zamanda, aşırı kilo alımı, kolesterol, 

şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi 

rahatsızlıkların önüne geçiyor. Bu eğlenceli 

spora günde sadece 1 saatinizi ayırarak 

yaklaşık 300 kalori harcamanız mümkün!

2. DAHA FAZLA OKSİJEN ALACAKSINIZ

Araba yerine bisikletle gittiğimiz her 

kilometrede karbonmonoksit, karbondioksit, 

azot ve benzin gibi gazlara daha az maruz 

kalıyoruz. Bu da daha sağlıklı ve doğal bir 

ulaşım anlamına geliyor. Tabii önemli bir 

hatırlatma yapmak yerinde olur; bisikletinizi 

ana yollarda değil, daha az taşıtın geçtiği daha 

yeşil yollarda sürmeye çalışın.

3. AĞRILARINIZ AZALACAK

Romatizma ve eklem ağrılarından şikayet 

ediyorsanız tek yapmanız gereken selenizi 

biraz öne doğru kaydırarak sırtınızı uygun bir 

pozisyonda tutmak. Böylelikle sırt ağrılarınıza 

son verebilirsiniz.

Ayrıca kaslarınız güçlendiği için eklem 

ağrılarınız da kısa zaman içinde azalacaktır.

4. ZAMAN KAZANACAKSINIZ

Araba için park yeri arama zamanını, park 

etme süresini ve gideceğimiz yere kadar olan 

yürüme mesafesini düşündüğümüzde de 

bisiklet daha çok zaman kazandırıyor. Trafiğe 

takılmadan, metro, tramvay ve otobüs gibi 

taşıtları beklemeden, gideceğiniz yere çok kısa 

zamanda ulaşmanız mümkün.

5. STRESTEN UZAKLAŞACAKSINIZ

Bisiklete binme esnasında yapılan düzenli 

ve ritmik hareketler insanları günlük 

yaşantılarında maruz kaldıkları tüm olumsuz 

etkilerden uzaklaştırıyor ve rahatlatıyor. 

Hareket halindeki beden,

30-40 dakika sonra endorfin salgılamaya 

başlıyor. Bu da kişinin kendisini mutlu 

hissetmesi anlamına geliyor!

6. KÜRESEL ISINMAYI 

ÖNLEYECEKSİNİZ

Motorlu taşıtlar sera 

gazlarının yayılmasının en 

temel sebebini oluşturuyor. Bir 

kişinin bir yıl boyunca kısa mesafeli 

yollarda bisiklet kullanması, 500 kilogramdan 

1 tona kadar bir miktarda karbon gazının 

yayılmasını önlüyor. Yani bisiklet kullanmak 

sadece sağlığımıza fayda sağlamıyor, aynı 

zamanda doğayı da koruyor.

7. ŞEHRİ YENİDEN KEŞFEDECEKSİNİZ

Bisikletin üzerindeyken şehri daha farklı bir 

gözle keşfetmeniz mümkün. Dar sokaklara 

girerek her yeri daha yakından inceleyebilir, 

araba kullanırken dikkat etmediğiniz bir 

çok ayrıntıyı fark edebilirsiniz. Böylelikle 

şehrin zenginliklerine bir kere daha hayran 

kalacaksınız.

8. DAHA GÜVENLİ YOLCULUK 

YAPACAKSINIZ

Bisikletle arabaların arasından kolaylıkla 

sıyrılabilerek yolda diğer ulaşım araçlarına 

göre daha risksiz yolculuk yapmanız mümkün.

Diğer motorlu taşıtlara göre 8 kat daha güvenli 

olduğu biliniyor. Bu yüzden bisiklet kullanan 

kişi sayısının artması trafik kazalarının oranını 

da azaltıyor.

9. DAHA SAĞLIKLI OLACAKSINIZ

Bisiklet sayesinde daha fazla egzersiz yapacak, 

daha çok oksijen alacaksınız. Üstelik trafik 

sıkışıklığında vakit geçirmediğiniz için 

sinirleriniz bozulmayacak, gereksiz yere strese 

girmeyeceksiniz. Ve elbette tüm bunların 

tek bir anlamı var; genel sağlığınız bisiklet 

sayesinde çok daha iyi bir hale gelecek!

10. GELECEĞİN TAŞITINI 

KULLANANLARIN ÖNCÜSÜ 

OLACAKSINIZ

Sadece insan gücüyle yol almamızı sağlayan 

bisiklet, hem artan trafiği önlemek hem de 

çevre kirliliğini engellemek yolunda umut 

veren bir araç. Bu özellikleriyle bisiklet 

geleceğin taşıtı olma yolunda ilerliyor. Siz de 

bisikleti bir ulaşım aracı olarak kullanarak, bu 

akımı yayan bir öncü olabilirsiniz.

Bisikletin 10 Faydası
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“Gitsen de Kokun Kalır” üzerine...
ile ilk RomanıYeşim Özsınmaz

Ben öncelikle sizi çok çok tebrik etmek 

istiyorum. Hani derler ya, on parmağında 

on marifet. 2 çocuk annesi, İK Direktörlüğü 

gibi zor ve sorumluluğu yüksek bir görev 

ve profesyonel koçluk yanında şimdi de 

yazarlık. Ayrıca spor yapmaya da çok önem 

verdiğinizi ve zaman ayırdığınızı biliyorum. 

Tüm bunlara nasıl zaman buluyorsunuz? 

Bu zaman planını yapabilmek müthiş bir 

şey. Çünkü pek çoğumuz “çok yoğunum, 

hiçbir şeye vaktim yok” şeklinde 

yaşıyoruz...

Haklısınız, “vaktim yok” hepimizin zaman 

zaman sığındığı bir bahane... Onun yerine 

belki de itiraf edip “yeterince istemiyorum” 

diyebilmeliyiz... Her şey istemekle, değerlerimiz 

ve önceliklerimizle alakalı.. Romanımda da 

yazdığım gibi, hayatta bir şeylere “evet” derken 

bir şeylere de kaçınılmaz olarak “hayır” demek 

durumunda kalırsınız... Elbette her şeyi aynı 

anda yapmak mümkün değil zira gün dediğimiz 

zaman diliminin 24 saatle sınırlı olması gibi 

bir gerçeğimiz var... Ama bir şeyi gerçekten 

yapmak istiyorsanız, aklınız sürekli o istediğinize 

nasıl vakit ve fırsat yaratacağınız konusunda 

çözümler üretip alternatifler sunar size... 

İnsan istediklerini yaptıkça “tamamlanmış” 

hisseder... Tamamlanmışlık da iyi hissettirir 

insana.. Zaten hepimizin derdi “iyi hissetmek” 

değil mi günün sonunda? İstediklerinizin ne 

olduğunu doğru tespit eder önceliklerinizi bu 

yönde belirleyebilirseniz, zaman ve enerjinizi 

de bunlara hizmet etmek üzere kullanırsınız.. 

Tıpkı benim roman yazmayı, ya da romanla 

sınırlamak doğru olmayabilir, yazmayı ve 

okumayı önceliklerim arasında tuttuğum gibi... 

Ve paradoksal bir şekilde, ne kadar yoğunsanız 

o kadar iyi kullanırsınız zamanı... Bir şeyden 

ne kadar “az” varsa elinizde o kadar kıymetini 

bilirsiniz o az olan şeyin... Çok yoğun insanların 

daha verimli oldukları gerçeği bir tesadüf olmasa 

gerek...  

İlk kez bir kitap yazdınız ve bu müthiş 

bir şey. Neden kitap yazdınız? Bu sizin 

hayaliniz miydi? 

İnsan Kaynakları ve Örgütsel Gelişim Dirktörümüz Yeşim Özsınmaz harika bir iş yaptı ve bir roman yazdı. Kitap, 
Destek Yayınları tarafından yayımlandı ve 13 Temmuz 2015 tarihinde raflardaki yerini aldı.
Yeşim Hanım ile ilk romanı ve yazarlık serüveni üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Haydi sizler de bize katılın :)

8 Aralık 2015
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Kitap yazmak hayalim değildi aslında... Hayal 

dediniz de; geçen gün kitapçıda raflardaki 

kitaplara bakarken, annesiyle birlikte 12-13 

yaşlarında bir kız çocuğu geldi.. Kız annesine 

şöyle diyordu; “Anne düşünsene, benim de şu 

raflarda bir kitabım olsa ne güzel olur!” O kadar 

heyecanla söyledi ki bunu, çok hoşuma gitti. 

Raflarda kitabını görmek gibi bir hayali var... 

Öyle bir hayalim olmadı benim... Raflarda bir 

kitabım olsun tutkusuyla çıkmadım ben yola... 

Yazarken o romanın basılıp basılmayacagını bile 

bilmiyorsunuz aslında.. İlk kitabın basılması çok 

zor... İlgilenecek bir yayınevi olup olmayacağını 

bilmiyorsunuz.. Nereye gidecek yazdıklarınız, 

bilmiyorsunuz... Ama benim için müthiş olan 

yazmanın kendisi... Kendimi bildim bileli yazarım 

ben... Şiir yazarım, hikaye yazarım, mektup 

yazarım... Yazmak benim için nefes almak gibi.. 

Küçüklüğümden beri yazarak ifade ederim ben 

kendimi... Dolayısıyla bir varolma şekli benim 

için yazmak... Ve neden kitap yazdım... Güzel 

soru... Sanırım yazmalıydım... Yazmasam nefes 

alamayacaktım... Kocaman derin bir nefes aldım 

ilk romanımla... Ve sonrakilerin peşindeyim 

şimdi, daha derin nefes alabilmek için... :)

Çok farklı bir deneyim olmalı. Kitabı 

nasıl kurguladınız? Bunun için yaptığınız 

hazırlıklar nelerdi? Araştırma yaptınız mı?

Doğru, kesinlikle çok farklı bir deneyim roman 

yazmak... Uzun soluklu bir konsantrasyon, 

disiplinli bir çalışma ve azim gerektiriyor... 

Bu romanımda özel bir araştırma yapmadım... 

Konu itibariyle buna gerek duymadım.. Ama 

araştırma yaparak bir roman yazmanın tadının 

da çok farklı olacağını düşünüyorum.. İlerleyen 

zamanlarda bunu da deneyimlemek istiyorum... 

Kurguya gelince, kurgu tamamen yazarın aklının 

içinde, hayallerinin arasında olup biten bir şey... 

Dolayısıyla kurgu tamamen benim hayalim... 

Kitapta yaptığınız betimlemeler, iç 

dünyanın, duyguların anlatımı çok 

detaylı ve çok hoş. Bu anlatım tarzınız 

çok güzel. Böylesine güzel ve detaylı 

duygu tanımlamalarını çok okumaya mı 

bağlarsınız yoksa yetenek mi olduğunu 

düşünüyorsunuz? 

Bu sanırım bakarken görebilmekle alakalı... 

Yetenekten ziyade derin bir gözlemci olmakla 

alakalı... Hayata nasıl ve nereden baktığınızla 

alakalı...  İnsan benim için çok önemli ve 

her şeyin üzerinde... İnsanı gözlemlemeyi 

çok seviyorum... Hatta belki bir adım daha 

ötesi, insanı gözlemlemekten kendimi 

alıkoyamıyorum... Bununla birlikte mekan, 

zaman ve nesnelerin/öznelerin birbirlerinden 

bağımsız algılanamadıklarını düşünüyorum... 

Yani bir insanı, bir duygu durumunu anlatırken, 

mekanı ve zamanı da tanımlamak gerekiyor... 

Çünkü her şey bütünün ve bağlamın içinde 

anlamlı... Her şey bütünün bir parçası... O 

yüzden de bir duygu durum tasvir ediyorsam, o 

bahsettiğim kişi ya da kişilerin nasıl bir bağlamda 

olduklarını da tanımlıyorum, aksi takdirde o 

anı,  o durumu ve o duyguyu okura aktarmak 

mümkün olmaz... Okuru o ana ve o duruma 

götürebilmek için tasvirler gerekli ve anlamlı...   

Yine kitabınızda objeleri konuşturarak 

verdiğiniz mesajlar var. Özellikle “kırmızı 

ayakkabılar” ile simgeleştirdiğiniz “anı 

yaşamak” mesajı çok güzel. Günümüzde 

pek çoğumuzun başaramadığı bir şey bu. 

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Uğrunda çok mücadele ettiğim bir şey bu; anda 

olmak... Yapabildiğim bir şey mi? Tartışılır, ama 

kesinlikle çok önemsediğim bir şey... Şunun 

farkındayım, anı yaşamayı beceremediğinizde 

ıskaladığınız şey sadece o an değil hayatın ta 

kendisi aslında.. Öyle bir toplum olduk ki; hayatı 

yaşamak yerine tüketiyoruz.. Hep bir sonraki 

ana yetişiyoruz.. Çünkü zihnimiz bize hep bir 

sonraki adımı düşünmemizi emrediyor... Bir 

sonraki adımı planlamamızı 

söylüyor bize... Oysa hayat,  

romanımda yazdığım gibi, 

sadece şimdi ve bulunduğumuz 

yerde... Geçmiş olup bitmiş...

Üzerimizde etkileri var 

elbette... Geçmişi ruhumuzda 

ve zihnimizde taşıyoruz... Ama 

geçmişe dönmek mümkün 

değil... Olmuş ve bitmiş. Ona 

sadece, artık dokunamadan, 

uzaktan bakabiliriz...  Gelecekse 

bir muamma... Birazdan 

bu sandalyeden kalkıp şu 

kapıdan çıkıp çıkamayacağımı 

bilmiyorum.. Çıkabilmek üzere 

planlarımı yapıyorum ama 

bunu sadece varsayıyorum... 

Ve bu varsayımı bana zihnim 

yaptırıyor... Acımasız bir 



oyun oynuyor zihnimiz bize... Hep ilerideki 

ışığı göstererek oraya uçmamızı istiyor... Bir 

anlamda kışkırtıyor bizi... Oysa şu anda tek 

gerçek burada, bu koltuklarda oturmuş sizinle 

konuşuyor olmamız... Sadece bu anın kokusunu 

duyabiliyoruz, bu anı tenimizde hissedebiliyoruz, 

bu anda burada olanları duyabiliyoruz, şu anda 

burada olan bir şeylere dokunabiliyoruz... Beden 

sadece “şimdiki zamanı” bilir... O halde hayat 

sadece şimdiki zamandadır... Bu anı yaşamak 

hayatı yaşamaktır... Bunun farkında olmamız 

lazım... Bunu hissetmemiz lazım... Bunu, içinde 

bulunduğumuz anı hissetmek için kendimize 

fırsat ve izin vermemiz lazım..  Zihnimizin ileride 

tuttuğu ışığa koşmak yerine ancak şu anda 

yüreğimizin olduğu yerde kalabilirsek yaşamış 

oluyoruz... Bunun kıymetinin ve biricikliğinin 

farkında olmamız lazım...  

Kitabınızın sonu çok etkileyici. 

Okumayanlar için anlatmayalım tabii ama, 

okuyanların ortak yorumu çok duygusal 

olduğu. Siz duygusal bir insan mısınız?

Duygusal insan duygulardan aşırı etkilenen ve 

aldığı kararlarda duygularını öne koyan insandır. 

Ben duygusal olduğumu sanmıyorum ama 

duyguların farkında olunmasının öneminin altını 

çiziyorum. Duygu yoksa insan da yok... Önemli 

olan attığımız adımları duygularımızın farkında 

olarak ve onları yok saymayarak atabilmek... Çok 

klişe belki ama son zamanlarda çok konuşulan 

ve çok sorgulanan bir konu var; “hayatının 

direksiyonunda kim var?” Duygularımızın 

ve değerlerimizin ne kadar farkında olursak, 

hayatımızın direksiyonunda o kadar söz ve 

güç sahibi oluruz... Duygusal değilim ama 

duygularımın farkında olmak ve insanlara da 

kendi duygularının farkında olmalarında destek 

olmak için çabalıyorum...  

Geri dönüşler nasıl? İkinci kitap gelecek 

mi? Çalışmalarınız var mı? 

Geri dönüşler heyecan verici.. “Bir solukta 

okudum” yorumunu çok aldım.. Okuru 

hikayenin içinde alıp götürebilmişsem ne mutlu 

bana.. Ben bir okuyucu olarak okuduğum 

romanın içinde gerçeklerden kaçıp hayallere 

dalmak isterim.. Kendi gerçeklerimden başka bir 

yerlere gitmek isterim... Bir anlamda romanlara 

kaçarım ben. :) Bir yazar olarak da okuyucuya 

tattırmak istediğim şeylerden birisi buydu... Bir 

solukta okunası bir kitaptı yazmak istediğim... 

Öte yandan “evet ya, ben de böyle hissettim” 

dedirtmekti okuyucuya... İnsan kitaplarda 

kendisine rastladığı yerlerin altını çizermiş.. 

Ben de okurların satırlarında kendilerine 

rastladıkları bir kitap yazmak istedim.. Aldığım 

geri dönüşlerden bir tanesi de buydu, “ne 

kadar çok beni anlatmışsın” diyenler oldu... 

Bu da çok mutlu etti beni...Bir başka yoruma 

rastladım instagramda... Şöyle demiş Gitsen de 

Kokun Kalır için; “Mutlaka okuyun. Hayatta 

sahip olduklarınız için yeniden şükretmenizi 

sağlayacak” ... Bu yorum da çok hoşuma gitti.. 

Zira kitabın tamamında vermeye çalıştığım his 

hayatın direnilesi bir şey değil kucaklanası bir 

şey olduğuydu... Hayat tersine kürek çekilecek 

bir şey değil.. Akışta kalmadığınızda sizi savurup 

atıveren bir şey... Dolayısıyla aldığım yorumlar 

beni memnun etti... Bu kitapla bir kaç insanın 

bile hayatına dokunabilsem mutlu olmak için 

yeter bana..  İkinci romanım üzerinde birinciyi 

bitirdiğimden beri çalışıyorum aslında.. Fazla 

hızlı yol aldığımı söyleyemeyeceğim ama elimden 

geleni yapıyorum :) 

10 Aralık 2015



Şu anki asıl mesleğiniz olan İnsan 

Kaynakları alanında da güzel yazı 

yazmanın, güzel konuşmanın ve doğru 

ifade yeteneğinin çok önemli olduğu bir 

gerçek. Bu konuda siz neler söylemek 

istersiniz? 

Evet sanırım İnsan Kaynakları alanında 

çalışıyorsanız, biraz daha düzgün ifade 

edebilmeye, biraz daha sözel becerilerinizin 

güçlü olmasına ihtiyacınız var. Hitap edebilmek, 

konuşurken ya da yazarken vermek istediğiniz 

mesajın altını karşınızdakini bunaltmadan 

çizebilmek çok önemli ve bu IK alanında 

çalışanlar için elzem bir yetenek. Fakat öte 

yandan yaptığı iş bağımsız, herkesin en 

azından belli bir seviyede yazılı ve sözlü olarak 

kendisini ifade edebilmesi çok önemli... Bir çok 

üniversite mezununun kendisini ifade etmekte 

zorlandığına şahit oluyorum...Çok üzücü... 

Üniversiteyi bitirmiş bir yetişkinden artık 

bunu beklemiyorsunuz ama maalesef oluyor.. 

Ben bunu çok büyük oranda okumamaya 

bağlıyorum.. Maalesef okumuyoruz... Okuma 

alışkanlığı olmayan bir toplumuz... Etrafta bunca 

uyaran varken, korkarım gitgide daha da okumaz 

bir toplum olduk. Bunu sık sık düşünüyorum, 

ne yapmalı ne etmeli de okuma alışkanlığı 

kazandırmalı insanlarımıza, gençlerimize 

diye... Bunu bir şekilde nasıl projelendirebiliriz 

diye düşünüyorum... Daha çok okumalıyız... 

Kendimizi ifade edebilmenin tek yolu 

okumaktan geçiyor... Belki biraz daha estetik, 

biraz daha edebi ifade edebilmek bir yetenek 

olabilir ama insanın belli bir seviyede anlaşılır 

ve net bir şekilde kendini ifade edebilmesi bir 

ihtiyaç ve kesinlikle öğrenilebilecek bir şey... 

Bunu öğrenmenin yolu da okumaktan geçiyor... 

Bir de profesyonel koçluk şapkanız var. 

Bu alanda da yine kendini doğru ifade 

etme çok önemli. Sanırım kitabınızda da 

objeleri kullanarak verdiğiniz mesajlarda 

bu yönünüz devreye girdi. Biraz da bu 

yönünüzden bahsetmek ister misiniz? 

Koçluk nedir? Hem İK Yöneticisi olarak 

hem de yazarlık yönünüze katkıları var mı? 

Benim hayatımda İnsan Kaynakları, koçluk 

ve yazarlık elele yürüyüp giden şeyler... 

Hepsi birbirini tamamlıyor aslında. Hepsinin 

merkezinde insan ve insana dokunmak var.. 

Koçluğun kendi üzerimdeki etkilerini göz ardı 

edemem... Yazarlık yolculuğumda bana çok 

büyük katkısı olduğu muhakkak.. Müthiş bir 

şey koçluk... Elinizde tuttuğunuz ışığı kendi 

içinize çevirmenizi sağlayan mükemmel bir 

araç... Koçlukta temel inanç şudur; insan 

tamdır, kendi öz kaynakları ile donanımlıdır ve 

doğuştan yaratıcıdır... Dolayısıyla insan, kim 

olursa olsun, güçlüdür aslında... Kendi yolunu 

bulmaya, kendisi için doğru olanı tespit etmeye 

muktedirdir.. Sıkıntı şu ki, çoğu insan kendi 

gücünün farkında değildir.. İşte koçluk insana 

kendisiyle alakalı farkındalıkları için yol açan 

bir destek hizmeti. İnsana kendi içindeki gücü 

çekip çıkarmasında büyük bir etken... Bir roman 

yazmamın koçluk çalışmalarımdan sonra olması 

şüphesiz bir tesadüf değil... 

Son olarak söylemek istediğiniz şeyler  

var mı?

Ataol Behramoğlu’nun “Yaşadıklarımdan 

Öğrendiğim Bir Şey Var” isimli bir şiiri var, 

bilirsiniz.. Oldum olası bayılırım o şiire... En çok 

da şu kıtasını severim:

“Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın 

arkadaşını

Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla 

gireceksin

Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara

Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi 

dinleneceksin”

Hayatı içimizdeki heyecan ve tutkuların peşinden 

koşarak ama aynı zamanda tevekkül ve şükürle 

yaşamak gerektiğini düşünüyorum... 

Yeşim Hanım’ı yürekten kutluyor, güzel 

başarılarının devamını diliyoruz.
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Orhan Pamuk “Masumiyet Müzesi”
Yazdığı kitapları elli sekiz dile çevrilen ve yazacağı her eseri tüm dünyaca merakla beklenen,  
ülkemizde ve dünyada milyonlarca hayranı olan, 2006 Nobel Edebiyat  ödüllü Orhan Pamuk’un  
unutulamayacak bir eseridir Masumiyet Müzesi. 

12 Aralık 2015

Roman İletişim Yayınları kitabevinden 29 Ağustos 

2008 tarihinde kitap severlere sunulmuştur. 

Kitap Orhan Pamuk’tan da izler taşımaktadır. 

Orhan Pamuk, Masumiyet Müzesi kitabı için 

yaklaşık 10 yıl emek vermiştir. Yazar kitabı 

yazma aşamasında müzecilik ve müzecilik tarihi 

hakkında derin araştırmalar yapmış, ülkemizde, 

Asya ve Avrupa’da birçok müzeyi gezmiştir. 

Kitabın çeviri hakları ise kitap daha basılmadan 

satılmıştı. Romanda aşkının eşyalarını toplayan 

karakterden esinlenerek, bu eşyaların sergileneceği 

bir müze açılacağını açıklamıştı Orhan Pamuk. 

Müzenin yeri, kitapta Füsun’un yaşadığı yer olarak 

tarif edilen yere kurulacaktı. Müzenin haritadaki 

yeri de kitabın son sayfalarında kroki olarak 

belirtilmişti. Bu müzeye giriş için ücretsiz bir bilet 

de kitabın son sayfalarına eklenmişti.  

Kitabın ismi, sevdiği kıza ait olan ve onun 

dokunduğu her şeyi toplayarak daha sonra bir 

müze olarak yaratan bir adamın aşk hikâyesinden 

geliyor. Ancak kitabın isminde yer alan masumiyet 

kelimesine romanda rastlamak mümkün değil. 

Çünkü kitapta aşk dahil, masum olan hiçbir 

şey yok. Ancak kitaptaki aşk hikayesi fazlasıyla 

etkileyici. Bu öylesine bir aşk ki, okuduktan yıllar 

sonra bile akıllardan çıkmıyor ve birçok olayda 

kitabı hatırlatıyor.

Kitap bizi 1975’li yıllara götürüyor. Roman, Sibel 

ile mutlu bir ilişkisi olan, tekstil zengini bir ailenin 

çocuğu olan Kemal’in yoksul akrabalarının kızı 

Füsun’a aşık olması ve ona delice bağlanmasıyla 

başlıyor. Füsun’a olan aşkını bir saplantı haline 

getiren ve yıllarca ona kavuşma hayalleri ile 

bir divane gibi yaşayan Kemal’in hikâyesidir 

Masumiyet Müzesi. 

Esas oğlan Kemal, Nişantaşılı, tekstil zengini 

Basmacı ailesine mensup, otuz yaşında, tahsilli, 

yakışıklı bir adam. Esas kız Füsun ise çok genç, 

çok güzel ama yoksul. Kemal’in uzaktan akrabası. 

Aslında pek akrabası sayılmaz, Kemal’in annesinin 

ifadesiyle hısım oluyorlar. Füsun üniversiteye giriş 

sınavını kazanamamış, biraz vakit geçirmek, biraz 

da para kazanmak için Nişantaşı’nda bir butikte 

çalışıyor. Kemal Sibel’e hediye almak için girdiği 
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butikte Füsun’la karşılaşacak ve romanın asıl 

hikayesi başlayacaktır. Kemal ile Füsun arasında 

şiddetlenen yakıcı aşk, bu aşkın etrafındaki 

herkesin hayatını derinden sarsacaktır.  

Füsun’u delicesine sevmesine rağmen Sibel’le 

görkemli bir törenle nişanlanır Kemal.  Kemal’in 

Sibel ile nişanlandığını duyan ve kalbi kırılan 

Füsun, Kemal’le ilişkisini kesmiş, izini 

kaybettirmiştir. Ayrılık acısına dayanamayan 

Kemal, Sibel’le ilişkisini sürdüremez, nişan 

bozulur. Sevinçlidir Kemal. Fusun’u bulup, 

mutlu bir yuva kurmanın hayalini kurmaktadır. 

Ama dedik ya, ‘kader ağlarını örmüştür’ bir 

kere…. Kemal, Füsun’u bulduğunda şaşkınlığa 

uğrayacaktır. Bu kısa zaman aralığında, film 

işlerinde çalışan, sinema aşığı bir gençle 

evlenmiştir. Kocasına aşık olmamakla birlikte 

gururu ve onuru kocasından boşanıp kendini 

Kemal’in kollarına atılmasına engeldir. Kocası 

öldükten sonra Füsun kendi anne-babasıyla 

yaşamaya başlamıştır. Kemal, yıllarca misafir 

olarak Füsun’ların evini ziyaret etmiş ve her 

ziyarette Füsun’a ait bir eşyayı gizlice alıp Füsun 

ile güzel anıları olduğu eve getirip biriktirmiştir. 

Bu tüm ziyaretler ve çabalara rağmen,  yıllar 

boyunca Füsun’dan ilgi ve karşılık görmemiştir. 

Ancak yine de Kemal, hayatındaki her şeyden 

vazgeçmiş ve Füsun’a yakın olma gayreti tek 

gayesi olmuştur. Dile kolay, ayrılmalarından 

sonraki tam sekiz yılı Kemal abi sıfatıyla geçirecek, 

her şeyin yoluna girdiğini sandığı bir anda, yolları 

bir kez daha o uğursuz ağlara dolanacaktır. 

Klasik Türk filmlerindeki aşk hikayelerine 

benzeyen bu romandaki aşkı okuduğunuzda 

kitabın samimiyetinden, gerçekliğinden, anlatım 

tarzından, bakış açısından ve bu büyük aşktan o 

kadar etkileneceksiniz ki, aslında bunun klasik 

aşklardan ve tüm büyük aşklardan ne kadar farklı 

olduğunu anlayacaksınız. Hatta kitaptaki bu aşk 

olayından etkilenen Nazan Öncel “Canım Benim 

Nasılsın” adlı bir şarkı bestelemiştir. 

Romanda hikaye çoğunlukla Kemal’in bakış 

açısı ve gözlemlerinden aktarılmıştır. Kitaptaki 

olayların geçtiği dönemi ve olayların geçtiği o 

zamanki İstanbul’u bize o kadar gerçekçi aktarmış 

ki yazar, bu yönü de bizi etkiyen taraflarındandır 

romanın. Bu kitabı okuduğunuz sürece kendinizi 

1975’li yıllarda İstanbul’da bulacaksınız. Yani 

romanda Kemal ile Füsun’un aşkı ön planda 

tutuluyor gibi ancak bunun yanında en az bu aşk 

kadar, o dönem hakkındaki sosyolojik bilgiler, 

yaşayış tarzları 

ve o dönemdeki 

İstanbul’un özellikleri 

de önemli bir yer 

tutmaktadır.  

Orhan Pamuk 

romanın ortasında ve 

sonunda kendisini de 

romana dahil etmiştir. 

Özellikle romanın 

ortalarında, bir nişan 

kutlamasında Füsun 

ile dans etmesi ve 

ondan etkilenir gibi 

olması, kendisinin 

ve ailesinin hayatı 

hakkında bazı 

bilgiler vermesi de 

romanın dikkat çeken 

yönlerindendir.

Masumiyet Müzesi 

romanı “Hayatımın 

en mutlu anıymış 

bilmiyordum.” cümlesiyle başlar. Bu cümleden 

biz roman kahramanının geçmişte yaşadıklarını 

gözden geçirdiğini ve hayatının bir anının, onun 

en mutlu anı olduğunu düşündüğünü ve büyük 

bir yanılgı içerisinde, o günün aslında onun için 

ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Çünkü 

kimse yaşadığı bir olayın ya da durumun onun 

hayatındaki en mutlu anı olduğunu zamanında 

kavrayamaz. Bunu ancak yolun sonuna geldiğinde 

ya da önemli bir şeyi kaybettiğinde kavrar ve 

anlar. Biz de bunu göz önüne aldığımızda, daha 

kitabın başında roman kahramanının pek de 

mutlu bir hayat yaşamadığını anlıyoruz. 

Masumiyet Müzesinin son cümlesi ise Kemal’in  

“Herkes bilsin çok mutlu bir hayat yaşadım.” 

cümlesidir. Bu sözleriyle Kemal tanıdıklarına ve 

dostlarına bir mesaj vermek istemektedir. Çünkü 

Füsun’un aşkıyla ve ölümüyle kendini yıllarca 

harap eden Kemal’i çevresi mutsuz bir hayat 

sürüyor diye değerlendirmekteydi. Buna itiraz 

eden Kemal, aslında mutlu bir hayat yaşadığını 

belirtmek istiyor ve roman bu cümleyle son 

buluyor. 

Kitabı biraz okuduktan sonra sıkılıp bırakanları 

sıklıkla görüyoruz. Bu şekilde elinden bu kitabı 

bırakmış kişilere naçizane tavsiyemiz, kesinlikle 

bu kitabı sonuna kadar okusunlar. 592 sayfanın 

her biri kesinlikle okunmayı hak ediyor.



Üniversiteyi Kazanan Çocuklarımız

Serhat AKDEMİR 
(Elektrik Formenlerimizden  
Vehbi Akdemir’in oğlu)

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini  
(İngilizce) kazandım. Düzensiz ama yeterli 
bir çalışmayla sınavlara hazırlandım. Yeterli 
ve anlayarak yapılan bir çalışma ile başarılı 
olunacağına inanmaktayım. Tıp Fakültesinin 
benim için puanıma göre en iyi seçenek 
olduğunu düşünüyordum ve bu nedenle bu 
bölümü tercih ettim. Kendi ülkemde insanlara 
faydalı ve saygın bir cerrah olmak istiyorum. 

Cansu TAŞYÜREK   
(Kontrol Odası Operatörlerimizden Hasan Ufuk 
Taşyürek’in kızı )

Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık 
Bölümünü kazandım.  Liseye başladığımda kendime 
mezuniyet sonrası için bir hedef koymuştum: Her 
zaman mutlu olabileceğim ve severek yapacağım bir 
meslek seçmek. Hayatım boyunca sıkılmadan, belki de 
eğlenebileceğim ve bununla beraber mutlu olabileceğim 
mimarlık mesleğini seçtim. Hedef odaklı, yeterli ve 
planlı çalışmalarım sonucunda   Mimarlık Bölümünü 
kazandım. Kendimi bildim bileli birşeyler çizerim. Bu 
bazen çok güzel bir bina, bazen bir köy, bazen de bir 
okul olurdu. İnşallah bu çizimler ilerde büyük işlere imza 
atmama vesile olur. Umarım herkes benim gibi sevdiği 
ve istediği mesleği seçer. İşini severek ve isteyerek yapan 
insanlar her zaman başarılı olur. 

Hüsniye KAZAK  
(İdari İşler Elemanımız Ayhan Kazak’ın kızı )

Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümünü kazandım. 
Çukurova Üniversitesini seçmemin en önemli nedeni 
aileme yakın olması ve kendimi geliştirebileceğim 
bir üniversite olmasıydı. İş imkanlarının çeşitliliği  
İşletme Bölümünü seçmemde önemli bir etkendi. 
Gerek özel sektör gerekse kamu sektöründe İşletme 
Bölümü çeşitli imkanlar sağlamakta. Tabii bu 
imkanlardan faydalanmak için çok çalışmak ve 
kendini geliştirmek de çok önemli. Çok çalışarak 
kendimi iş alanlarında geliştirince başarılı olacağıma 
inanıyorum. İnanmak başarının yarısıdır. İnanıyorum 
o zaman başaracağım :)

Mustafa ÖZDEMİR   
(Saha Opertörlerimizden  
Muhammet Özdemir’in oğlu )

Ankara Ufuk Üniversitesi  İlk ve Acil Yardım 
Bölümü’nü kazandım.  İnsanlara yardım 
ederek, faydalı olmayı sevdiğim için bu 
bölümü yazdım. Sosyal sorumluluk konusunda 
duyarlı olan arkadaşlara bu bölümü tavsiye 
ederim. Diğer yandan mezun olduktan sonra 
kamu ve özel sektörde iş bulma olasılığı da 
hayli yüksek bir bölüm. Azimli ve sabırlı bir 
çalışmanın sonucunda, bu meslekte çok güzel 
işler başaracağımı ve topluma fayda sağlayarak  
kariyer basamaklarında yükseleceğimi 
düşünüyorum. 

Orçun KARDAŞ   
(Mekanik Teknisyenlerimizden  
Erdoğan Kardaş’ın oğlu )

Gazi Üniversitesi Felsefe Bölümünü kazandım. 
Felsefeyi çok sevdiğim için bu bölümü yazdım. 
Düzenli ve planlı bir şekilde çalışarak, tabii 
bunun yanında sosyal ve kültürel faaliyetleri 
de ihmal etmeden sınavlara hazırlandım ve 
başarılı oldum. Gazi Üniversitesi Ankara’nın eski 
ve köklü üniversitelerinden birisi. Kaliteli eğitim 
sistemi ve  öğretim üyeleri sayesinde başarılı 
bir öğrencilik geçireceğimi düşünüyorum. 
Gelecekte yüksek lisans yapmayı ve akademik 
kariyer üzerinde yoğunlaşmayı hedefliyorum.

Elif Büşra ÜLGER  
(Ambar Elemanlarımızdan Orhan Ülger’in Kızı )

Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen 
Bilgisi Öğretmenliğini kazandım. Düzenli ve 
disiplinli bir çalışma programı ile hazırlandım 
ve okulumu bilinçli bir şekilde, isteyerek tercih 
ettim. Çünkü Gazi Üniversitesi deyince aklıma 
gelen ilk şey iyi eğitim. Okulumda çok verimli 
bir dört yıl geçireceğime ve Ankara’da üniversite 
okumanın bana çok şey kazandıracağına 
inanıyorum. Mezun olduktan sonra üniversitede 
öğretim görevlisi olarak kalmayı istiyorum.

Çalışanlarımızın çocukları bu yıl yine üniversite sınavlarında başarı göstererek yeni bir yaşama adım attılar.  
Genç kardeşlerimize üniversite yaşamlarında başarılar dileriz.
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Güvenlik Müdürlüğü, Güvenlik Müdürümüz 

Sn. Aziz Koç yönetiminde 15 kişisi İsken ve 67 

kişisi Oyak Güvenlik olmak üzere eğitimli ve 

deneyimli bir kadrodan oluşmaktadır.

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 

Kanunun birinci maddesinde Özel Güvenliğin 

tarifi kısaca şu şekilde ifade edilmektedir:

“Özel güvenlik, kamu güvenliğini tamamlayıcı 

mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine 

getirilmesidir.

Özel Güvenlik, faaliyet alanı sınırları içerisinde 

bağlı olduğu kurum, kuruluş ve tesisi yukarıda 

belirtilen kanun hükümleri doğrultusunda 

korumak ve güvenliğini sağlamaktan 

sorumludur.” 

Bu bağlamda İsken Özel Güvenlik Müdürlüğü 

mahiyetinde bulunan Özel Güvenlik 

Görevlileri ile Sugözü Enerji Santrali’nde 24 

saat kesintisiz koruma ve güvenlik hizmeti 

sunmakta, başta terör saldırıları olmak üzere 

sabotaj, hırsızlık, yağma, kundaklama ve 

meydana gelebilecek her türlü farklı suça karşı 

Santralin güvenliğini sağlamaktadır. Bunun 

yanında çalışanların da güvenli bir ortamda 

çalışmalarını sağlamak amacıyla gerekli 

tedbirleri almaktadır.

Bu tedbirler adamlı güvenliğe ilaveten, çevre 

tesislere göre örnek teşkil edecek şekilde 

dizayn edilen;

• Elektronik güvenlik sistemleri,

• Mekanik güvenlik sistemleri,

• Fiziki güvenlik sistemleri ile alınmaktadır.

2004 yılında faaliyete başlayan Özel Güvenlik 

Birimimizin temel felsefesi;

 Santralin güvenliğini sağlama ve 

korumanın yanında İSKEN bünyesindeki 

tüm bölümler, tüm personel ve tüm alt 

yükleniciler ile koordineli ve uyumlu bir 

çalışma ortamı oluşturmak, 

Bu sayımızdaki konuğumuz Güvenlik Bölümümüz.  
Daha yakından tanımak için, bölümümüzle ilgili detaylara hep birlikte göz atalım.

GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Güvenlik A Vardiyası

Güvenlik Müdürü  
Aziz Koç
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Güvenlik B Vardiyası

Kamera Odası

16 Aralık 2015

 Santrale gelen tedarikçi firmalar, 

ziyaretçiler ve şirket ortaklarına İsken’in 

güler yüzünü göstermek, 

 Bir yanda samimi bir davranış ve hitap 

tarzı ile nazik ve güler yüzlü davranışı 

ön plana alırken öte yandan da ciddi ve 

kararlı bir duruş sergilemek,

 Tüm bunların yanında kendisine yetki 

veren yasaları, Şirket prosedür ve 

talimatlarını da tam anlamıyla uygulama 

hedefi içerisinde hareket etmektir.

Özel Güvenlik 

Müdürlüğümüz 

3 ana görevi 

yürütmektedir. 

1.Özel güvenlik 

hizmetlerinin 

yerine getirilmesi,

2.ISPS Kod liman 

tesisi güvenlik 

hizmetlerinin 

yerine getirilmesi,

3.Sivil savunma 

hizmetlerinin 

yerine getirilmesi.

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNİN 

YERİNE GETİRİLMESİ

Özel Güvenlik hizmetleri, 5118 Sayılı  Kanun 

kapsamında, özel koruma ve güvenlik 

hizmetlerini yerine getirmek amacıyla 

Güvenlik Müdürlüğü bünyesinde istihdam 

edilen ve 15 kişisi İsken 67 kişisi Oyak 

Güvenlik olmak üzere 82 kişilik eğitimli ve 

deneyimli bir kadro ile yerine getirilmektedir.

Aziz Koç yönetiminde sevk ve idare edilen 

Güvenlik Müdürlüğü’nde 4 farklı vardiya,  

24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde görev 

yapmakta olup, özel güvenlik hizmetlerinin 

yerine getirilmesi amacıyla güvenlik bölümü 

aşağıdaki şekilde yapılanmıştır.

 Güvenlik Vardiya Amirliği

Güvenlik Vardiya Amiri, özel güvenlik 

vardiyasını sevk ve idare eden, hizmeti 

yürüttüğü zaman dilimi içerisinde Santralin 

korunmasına yönelik güvenlik tedbirlerini 

alan ve vardiyasına aldıran kişi olarak ifade 

edilmektedir.

 Güvenlik Kayıt Merkezi

Güvenlik kayıt merkezi Sugözü Enerji 

Santralına gelen tüm kişilerin ilk muhatap 

oldukları merkez olup, Santrale gelen  

tüm personel, araç, firma, ziyaretçi vb.nin 

giriş çıkış kayıtlarını tutmak ve ilgili birimlere 

yönlendirilmesini sağlamakla görevlidir.

 Güvenlik Ofis Görevlisi

Personel özlük kayıtlarının tutulmasına 

yönelik hizmetlerin yerine getirilmesinin 

yanısıra, çalışma sahalarındaki işlerin 

çalışma izinlerinin alınması gibi görevlerin 

yapılması Güvenlik Ofis Görevlisinin 

sorumluluğundadır. 



Güvenlik C Vardiyası

Güvenlik D Vardiyası
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 Güvenlik Kontrol Merkezi

Santralin korunmasına yönelik alınmış 

olan fiziki,mekanik ve elektronik güvenlik 

sistemlerinin 24 saat kesintisiz olarak 

izlenmesi ve kayıt altına alınması bu merkezin 

görev ve sorumluluğundadır.

ISPS KOD’A TABİ LİMAN TESİSİ 

GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YERİNE 

GETİRİLMESİ 

ISPS KOD’un açılımı Uluslararası Gemi 

ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu anlamına 

gelmektedir. 

Sugözü Enerji Santrali tarafından işletilen 

liman tesisinde uluslararası ticaret 

yapıldığından, Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular 

Düzenleme Genel Müdürlüğü’ nce liman tesisi, 

ISPS Kod hükümlerine tabi tutulmuştur.

ISPS Kod gereği Liman Tesisi Güvenlik 

Sorumlusu olarak İsken Güvenlik Müdürü 

Aziz KOÇ atanmıştır.

Bu bağlamda Liman Tesisi Güvenlik 

Sorumlusu tarafından Deniz ve İç Sular 

Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce istenen 

Liman Tesisi Güvenlik Planı, Liman Tesisi 

Güvenlik değerlendirmesi hazırlanmış 

ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel 

Müdürlüğü’nce onaylanmıştır. Bu onayı 

müteakip Sugözü Enerji Santrali Liman 

Tesisine uluslararası gemi trafiğine izin veren 

liman tesisi güvenlik sertifikası verilmiştir.  

Her yıl yapılan planlar çerçevesinde, liman 

tesisinin GSK uzmanlarınca denetimi 

yapılmakta ve liman tesisi güvenlik sertifikası 

revize edilmektedir.

SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ

Bu hizmetler Adana İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde 

aksatılmadan yürütülmektedir.

Bölümümüzü özverili çalışmaları nedeniyle 

kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.



Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu (TUAS) 

nedir?

TUAS, uykuda üst hava yolunda tekrarlayan 

tıkanıklıklar nedeniyle, uyku sırasında 

oluşan solunum durması dönemleri, 

uykunun bölünmesi, kandaki oksijen 

doygunluğunun azalması ve gündüz uyku 

hali ile şekillenen bir klinik tablodur.  

TUAS sık görülür fakat yeterince tanınmaz. 

Tipik olarak aşırı kilolu, kısa boyunlu, 

orta yaşlı erkeklerde sık görülmektedir. 

Menapoz sonrası kadınlarda da sıklığı 

artmaktadır. Aşırı büyük bademcik ve 

geniz eti ise çocuklarda başta gelen TUAS 

nedenleridir. Kalp damar hastalıklarında, 

tansiyon yüksekliğinde, tiroid bezinin az 

çalışması ve şeker hastalığı de TUAS riskini 

artırmaktadır.

TUAS Tanı Kriterleri

Bu sendromda öncelikle kişinin hikayesi ile 

tanıdan şüphelenilmektedir:

• Başka bir nedenle açıklanamayan gündüz 

aşırı uyku halinin olması.

• Aşağıdaki bulgulardan 2 veya daha 

fazlasının bulunması;

o Uykuda tıkanma veya boğulma hissi

o Uykuda tekrarlayan uyanmalar

o Dinlendirici olmayan uyku

o Gündüz yorgunluk hissi

o Konsantrasyon bozukluğu

TUAS’dan şüphelenildiğinde Polisomnografi 

(Uyku Testi) testinin yapılması ve bu testte 

bir saatte 10 saniye ve daha uzun süreli 

nefes durmalarının 5 veya daha sık olması 

ile tanı kesinleşmiş olmaktadır.

Uykuda Ani Ölüm ve TUAS

TUAS olan kişilerde önemli sağlık 

sorunları görülmekte ve bunlar çeşitlilik 

göstermektedir. Bu sağlık sorunlarının neler 

olduğuna birlikte bakalım.

Kalp ve Damar sorunları; yüksek tansiyon, 

kalp damar tıkanıklıkları, kalp yetmezliği, 

ritim bozukluğu ve ani ölüm.

Nörolojik sorunlar; felç, baş ağrısı, sara 

nöbetleri.

Bir Uykuda Ani Ölüm Nedeni: TUAS
Haftada en az 3-4 gün horluyor, uykunuzdan boğulma hissi ile uyanıyor, yeterince uzun süre uyumanıza 
rağmen yorgun, dinlenememiş halde uyanıyorsunuz. Uyku sırasında soluğunuzun kesildiği başkaları tarafından 
ifade ediliyor. Unutkanlık, dikkatinizi toplayamama, sinirlilik, baş ağrıları şikayetleriniz var. Uykunuzda aşırı 
terliyorsunuz, cinsel isteksizlik ve hatta yetersizlik ve mide reflüsünden şikayetçisiniz. Sadece horlama nedeniyle 
biraz utanıyor, başkalarını rahatsız ettiğiniz için üzülüyorsunuz. Bu şikayetler hayatınızı tehdit edebilecek 
önemde bir soruna işaret ediyor olabilir.
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Psikiatrik sorunlar; karar verme yeteneğinde 

azalma, hafıza zayıflığı, unutkanlık, sinirlilik, 

huysuzluk, çabuk yorulma, genel isteksizlik 

hali, depresyon, özellikle çocuklarda 

hırçınlık, uyumsuzluk, aşırı hareketlilik, 

okul başarısında düşme, fiziksel ve zihinsel 

gelişimde yavaşlama.

Endokrin sorunlar; tiroid bezinin az 

çalışması (hipotiroidi), metabolik sendrom, 

cinsel istek kaybı, cinsel yetersizlik, ağrılı 

adet görme, adetten kesilme, kan insülin 

düzeyinde artma.

Böbrek sorunları; gece sık idrara kalkma, 

idrarda protein kaybı, gece altını ıslatma.

Mide barsak sorunları; hazımsızlık, reflü.

İş Hayatında TUAS’ın Önemi

Gece uykusu bölünen, tam olarak uykusunu 

alamadan uyanmak ve işe gitmek zorunda 

olan TUAS’lı çalışanı iş hayatında da çeşitli 

sorunlar beklemektedir. Bu çalışanlar 

monoton işlerde ve toplantılarda, özellikle 

de öğle yemeği sonrası katıldıklarında, 

uykuya meyilli olmaktadır. Konsantrasyon 

güçlüğü, unutkanlık, sinirlilik, çabuk 

yorulma ve diğer sorunlar iş hayatında 

başarısızlığa, hatta işlerini kaybetmelerine, 

iş kazalarına, şoförlük mesleğinde ise trafik 

kazalarına neden olabilmektedir. 

İş yaşamında profesyonel ehliyet sahibi 

olanların sağlık kontrollerinde TUAS da 

değerlendirilmektedir. Yasal olarak 45 yaş 

üzeri ve vücut kitle indeksi 25’i geçenlerin 

her yıl polisomnografi testi ile uyku apne 

süre ve sıklıklarının ölçülmesi zorunlu 

tutulmuştur. 

Tüm bunlara ek olarak, TUAS’lı hastaların 

aile hayatları da bu sorundan etkilenmekte, 

boşanmaya varan sonuçlara neden 

olmaktadır.

TUAS’ta Tedavi

TUAS’ta tedavi planlanırken öncelik 

sorunun kaynağını bulmaktadır. Burun 

boğaz anatomisinden kaynaklanan 

sorunlarda, büyümüş küçük dil, 

bademcikler ve geniz eti sorunlarında 

cerrahi tedavi önerilmektedir. Ancak, 

TUAS’a eşlik eden başka sağlık sorunları 

varsa, öncelikle bunlar tedavi edilmelidir. 

Örneğin; hipotiroidinin tedavisi ile TUAS 

ortadan kalkabilecektir. Ya da, KOAH’ın 

tedavisi ile uyku apnesi hafifleyecektir. 

Genel önlemler de yararlı olacaktır. Bunlar 

arasında sigara içiliyorsa terk edilmesi, 

şişmansa zayıflama, alkol kullanıyorsa 

bırakılması, sırt üstü uyunmaması, 

uyku ilaçlarından uzak durma önerilen 

yaklaşımlardır. Bunların beraberinde, 

uygun kişilere burundan pozitif basınçla 

hava sağlayan protezler de tedavide etkin 

yöntemlerdir.

Her tıbbi sorunda olduğu gibi, her birey 

özeldir, kendilerine has sağlık sorunlarının 

çözümü de kendilerine özel olacaktır. 

Uyku apne sorununuz olduğundan 

şüpheleniyorsanız, İşyeri Sağlık Birimi’mize 

başvurarak tanı ve tedaviye dönük yardım ve 

yönlendirme alabilirsiniz.

Sağlıcakla Kalın :)
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SEÇ Gününü Kutladık...
10 Haziran 2015 tarihinde İSKEN için gelenekselleşen SEÇ Günü etkinliği düzenlendi. Eğitim binamızda 
düzenlenen etkinlik Genel Müdürümüzün, Santral Direktörümüzün, Mekanik Grup Müdürümüzün ve  
İK&ÖG Direktörümüzün konuşmalarıyla açıldı. 

SEÇ bölümü tarafından, İSKEN’in İş Sağlığı 

ve Güvenliği performansındaki ilerleyişi, yeni 

hedefleri ve çevresel önlemlerde gösterdiği 

gelişmeler sunuldu.

Hazırlığı devam etmekte olan Davranış Odaklı 

SEÇ Dönüşüm Projesi “İSGEN” tanıtıldı.

Etkinliğe katılan çalışanlara ve çalışan 

temsilcilerine SEÇ konusundaki düşüncelerini 

paylaşmaları için söz verilerek, görüşleri alındı.

Yıl boyunca gösterdikleri SEÇ performanslarıyla 

öne çıkan çalışanlara ve bölümlere çeşitli 

kategorilerde SEÇ Ödülleri verildi. Kategorilere 

göre ödül alan çalışan ve bölümler şöyledir;

• En çok DÖF Açan çalışanlar; Enis Bayar, Veli 

İşisağ, Tekin Özen

• En İyi DÖF’ü yazan çalışanlar; Mahmut Kök, 

İbrahim Göktan, Aydıner Aydın

• En çok KRK bildirimi yapan çalışanlar; Ziya 

Tokmak, Taşkın Kara, Hüseyin Başeker

• En iyi KRK’yı yazan çalışanlar; Hakan Fidan, 

Burhan Bulut, Metin Şahan

• İSG Özel Ödülüne layık görülün çalışanlar; 

Ahmet Aktaş, Bedri Buldu, Gürkan Kahraman
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• Örnek çevre uygulamalarıyla öne çıkan 

çalışanlar; Oğuz Akyürek, Yılmaz Şimşek, 

Erdoğan Kardaş

• Örnek iş sağlığı yaklaşımıyla öne çıkan 

çalışanlar; Ayhan Kale, Kadir Çelik, Asaf 

Aralaşan

• Yüksek SEÇ performansı gösteren bölümler; 

Ölçü ve Kontrol Bölümü, Elektrik Bakım 

Bölümü, Ambar

SEÇ Günü kapsamında bir de İSGEN projesi 

hazırlığı için Slogan Yarışması düzenledik ve 

organizasyonda slogan yarışmasında ilk üçe giren 

çalışanlarımızı da ödüllendirdik. Bu kapsamda 

“Başka dünya yok. Hayatı SEÇ!” sloganıyla 

Oğuzhan Oğultekin birincilik, “Hem kendini 

hem çevreni koru, İSGEN bir kültürdür unutma 

bunu!” sloganıyla Özlem Öztürk ikincilik, 

“İSGEN: Sosyal, çevreci, güvenli, temiz, kaliteli bir 

enerji.” Sloganıyla Mehmet Can Yıldız üçüncülük 

ödülünü almaya hak kazandı.

Program içerisinde İnsan Kaynakları ve Örgütsel 

Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen 

doğa temalı fotoğraf yarışmasını kazananlar 

da yarışmanın jürisi tarafından ilan edildi ve 

kazananlara ödülleri takdim edildi. Yarışmada 

Mehmet Varan birincilik, Hasan Aslan ikincilik 

ve Özge Koçak da üçüncülüğe layık görülerek 

ödüllerini aldılar.

Günün sonunda en çok kan bağışı yapan 

çalışanlar ile kampanyayı destekleyen İSKEN’e 

Kızılay yetkilileri tarafından ödül verildi. 

Ödül almaya hak kazanan İsken ve Altişveren 

çalışanları; Seyhan Yavuz, Abdullah Ateşi, İsmail 

Ergat, Hasan Otlu, Zeki Kışlak, Kamil Parlak, 

Şahin Manas, Metin Şahan, Cengiz Kahraman, 

Mehmet Göregen, Ali Özen, Nuh Tunçel,   

Ahmet Çeleğen, Erdoğan Kardaş, Ercan Koca, 

İstemi İsmail Oral, İlyas Bayram oldular.

Organizasyon ödül alan tüm çalışanlarımızın 

katıldığı toplu fotoğraf çekimi ile sona ererken 

çıkışta dağıtılan ve bugüne özel hazırlanan bez 

çantalar ve minyatür güller de çalışanlarımız 

tarafından oldukça ilgi gördü.

Başka dünya yok. 

Hayatı SEÇ!
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İsken’de sağlık hizmetlerinin hedefi; yasal 

gerekliliklerin ötesinde, çalışanlarının 

sağlığını geliştirmek ve hastalanmalarını 

önlemek. Bu hedefe ulaşmak kolay değil 

kuşkusuz. Çalışmak, günceli yakalamak,  

iyiyi daha iyiye dönüştürmek ve asla pes 

etmemek zaruri. 

Bir diğer gereklilik ise, günün şartlarına, 

değişen, farklılaşan ve artan ihtiyaçlara ve 

zorunluluklara uygun bir alt yapıya sahip 

olmak. Bu amaçla, yıl başında İsken İşyeri 

Sağlık Birimi’mizin bazı kısımları yenilendi. 

Girişte İsken çalışanlarının rahat, ferah bir 

ortamda oturabilecekleri geniş bir bekleme 

salonu oluşturuldu. Sağlık Personeli ile 

yapılan görüşmelerin mahremiyeti gözetilerek 

görüşme odası düzenlendi. 

Yüksek ısı ile çalışan sterilizasyon cihazının 

arşivdeki yeri değiştirilerek, tıbbi kayıtların 

tutulduğu arşiv odasının dışına alındı. Yeni 

bir hasta gözlem odası ile dış etkilerden 

korunaklı (yangın vb), dosyalama 

ihtiyaçlarımıza uygun dolaplarla tefriş edilen 

bir arşiv odası oluşturuldu. Her geçen gün 

büyüyen sağlık verilerinin düzenli takibi ve 

analizine imkan veren bir yazılım satın alındı.  

“Türkiye’nin Geleceği Aydınlık” mottosu ile 

yola çıkan İsken, her şeyin “bir nefes sıhhat” 

için olduğu bilinciyle, o aydınlık gelecekte 

çalışanlarının sağlık ve güvenlik içinde 

olmasını istiyor. 

Kalın sağlıcakla :)

Bir Nefes Sıhhat İçin 

İSKEN  
Sağlık Birimi  

Yenilendi!
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Bilmece BildirmeceBilmece Bildirmece
Yandeki resimde 
görülen çalışmada 
Sağlık Emniyet 
Çevre açısından 
pek çok güvensiz 
durum, güvensiz 
davranış veya 
uygunsuzluk 
bulunuyor. Bulduğu 
uygunsuzlukları 
İş Güvenliği 
Bölümü’ne 
ulaştıranlar 
arasından, en 
çok doğru cevap 
verenleri sürpriz 
hediyelerimiz 
bekliyor :).  

(Doğru cevapları 
ve kazananları bir 
sonraki sayımızda 
yayımlayacağız.)

Cevabı Öğrenince Çok 
Şaşıracaksınız...
Evet, cevabı bu kadar basit miydi? 
diye düşünenleriniz olabilir :) Geçen 
sayımızda İşyeri Hekimimiz İstemi 
Oral’ın sorduğu sorunun cevabı 
“Spor/Egzersiz” olacaktı. Doğru 
bilenler arasında yapılan çekilişte 
Satınalma Asistanımız Güliz 
Tekayak, Satınalma Uzmanımız 
Fikriye Görücü Canlan ve Sağlık 
Görevlilerimizden Onur Batit sürpriz 
hediyemizi almaya hak kazandılar.
Arkadaşlarımızı tebrik ediyor, değerli 
katkılarının devamını diliyoruz.

Geçen Sayının Sonuçları
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İSKEN’de Uçurtma Şenliği
Uçurtma Şenliğimiz Sıra Dışı Finali İle Çocukların Gönlünü Fethetti...

Artık geleneksel hale gelen Uçurtma Şenliğimiz İsken Sosyal Tesislerinde, 

güzel bir Haziran günü, çalışanlarımız ve çocuklarının katılımıyla coşkuyla 

kutlandı. Çocuklarımızın hazırladığı değişik kategorilerdeki birbirinden 

güzel uçurtmalar, gökyüzünü adeta süsledi. Yaratıcılıklarını kullanan 

çocuklarımızın en yükseğe çıkan, en yaratıcı, en güzel, en özgün  gibi 

çeşitli kategorilerde hazırladığı tüm uçurtmalar şirketimiz tarafından 

ödüllendirildi. Ailelerin de katılımıyla eğlenceli  ve hareketli güzel bir gün 

geçiren çocuklarımız şenlik alanından mutlu ve neşeli bir şekilde ayrılırken, 

seneye tekrar buluşma dileklerinde bulundular.
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22 Ekim 2015 Perşembe günü Santralimiz 

Eğitim Merkezinde, bölgemizde bulunan 

şirketlerin insan kaynakları profesyonelleriyle 

tanışma, bilgi ve görüş paylaşma amacı güden 

Çukurova Grubu İnsan Kaynakları toplantısı 

başarıyla gerçekleştirildi. 

Toplantı İnsan Kaynakları Uzmanımız Özlem 

Öztürk’ün hoşgeldin konuşmasıyla açıldı ve 

İsken Enerji Santrali tanıtım filmi gösterildi. 

Ardından İK &ÖG Direktörümüz Yeşim 

Hanım, bir sunum eşliğinde, İsken İK&ÖG 

uygulamalarından  örneklerle bahsetti ve sözü  

uygulamalarda görev alan İK&ÖG bölümü 

çalışanlarına verdi. Özlem Hanım Sesimiz 

dergisini, Selim Bey aktiviteleri, Fatma Hanım 

eğitimleri, Nurullah Bey de üniversite ve lise 

stajlarını  özet olarak anlattı. 

Daha sonra Temsa İK Direktörü Erhan Özel;  

Temsa, İş-Kur ve Çukurova Üniversitesi 

ile ortak yürüttükleri “Kariyerde Engelleri 

Kaldırdık” projesini tanıttı ve projenin başarılı 

olması için tüm firmaların katılmasını ve 

destek olmasını istedi.

Temsa projesinin tanıtımının ardından İş-Kur 

Meslek Danışmanlarımız  Rıfat Üregen ile 

İsmail Küçük günümüzün güncel ve önemli 

konularından olan “Mesleki Yetkinlik Belgesi” 

ile “6111 Sayılı Kanunla Getirilen Teşvikler” 

konusunda davetlilerimize çok güzel bir 

bilgilendirme sunumu yaptılar. Sunumlarının 

sonunda davetlilerden gelen soruları 

cevaplandırdılar ve uygulamaları anlattılar.

Günün sonunda misafirlerimiz toplu fotoğraf 

çekiminin ardından en kısa zamanda tekrar 

bir araya gelmeyi dileyerek, neşe içerisinde 

işyerimizden ayrıldılar. 

Çukurova Grubu İK Toplantısı
Uzun Bir Aradan Sonra Biraraya Gelen Çukurova İnsan Kaynakları Grubunu Ağırladık...
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Çalışanlarımızın hınca hınç doldurduğu  

“Hayat Boyu Başarı İçin Her Şey Seninle 

Başlar” konulu seminerde konuşan Mümin 

Sekman, başarmanın amaca uygun sonuç 

almak olduğunu belirterek şunları aktardı; 

“Hiçbir açıklama, özür veya gerekçe başarı kadar 

başarılı değildir. Amaca ulaşmak için aştığınız 

engellerin sayısı, başarınızın büyüklüğünü 

belirler. İnsanlar engeller yüzünden başarılı 

olamadıklarını düşünürler. Oysa asıl, yürünen  

yolda bir engel yoksa o yolun sonunda başarı 

yoktur.

İki türlü başarı var; iç başarı ve dış başarı.  

İç başarı kendi gözünüzdeki en iyi yere gelmektir, 

dış başarı ise başka insanların da olmak istediği 

yere gelmektir. Bazıları iç başarıyla, bazıları dış 

başarıyla mutlu olur. Başarı seçme özgürlüğüdür. 

Başardıkça seçen sen olursun, başarısız olursan 

seçilmeyi bekleyen sen olursun.

 Bir işi 70 milyon kişiden daha iyi yapabilen bir 

kişi en yüksek seçeneğe ulaşmış olur. Başarılı 

olmak bir strateji değil, samimiyet sorunudur. 

Kendinizle yüzleşin, gerçekten başarılı olmak 

istiyor musunuz? Başarıyı yüzde kaç şiddetinde 

istiyorsunuz? Başarıyı seçtiğiniz için nelerden 

vazgeçebilirsiniz? Aile başarıyı etkiler ama 

belirleyemez. Belirleyebilseydi, aynı ailenin tüm 

çocuklarının eşit başarıya sahip olması gerekirdi. 

Oysa çok sayıda başarılı insanın kardeşi 

başarısız bir hayat sürüyor.

Başarımızın önündeki en büyük iç engel, 

tembellik. Başarı hakkında bildiklerimizi 

başarısızlardan öğrendik. Bu yüzden başarılı 

olunca ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Bilinçaltımız 

Her Şey Seninle Başlar...
Kişisel gelişim eğitimlerine önem veren Şirketimiz, Türkiye genelinde yaptığı seminerlerle adından söz ettiren, 
Kişisel Gelişim Uzmanı ve yazar Mümin Sekman’ı, İsken Eğitim Merkezi’nde çalışanlarımızla bir araya getirdi.  

Mümin Sekman
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başarısızlık bilgisiyle dolu. Bu hazırlıksız 

başarı sendromu yüzünden hazımsız başarılar 

ortaya çıkıyor. Başarısızlığı ve yokluğu nasıl 

paylaşacağımızı biliyoruz ama başarıyı ve 

imkanları nasıl paylaşacağımızı bilmiyoruz. 

Kişisel gelişim amaç değil, araçtır. İnsanı başarılı 

olmaya hazırlayan bir araçtır. Kişisel gelişim, 

başarılı olmak için kendini uygun ve yeterli hale 

getirmektir. Başarmak kendini şaşırtmaktır. 

En son skor tabelanızda yazan sonuç, sizi ve 

çevrenizdekileri şaşırtmıyorsa, o sonuç başkaları 

için başarı olsa da sizin için değildir.”

Sekman başarı kelimesi tam ortadan 

ayrıldığında baş ve arı’nın ortaya çıktığına 

işaret ederek, akıl ile arı gibi çalışıldığında 

başarının geleceğini söyledi.

Başarı Uzmanı Mümin Sekman, ‘Başarılı 

olmak nedir?’i şöyle tanımladı:

“Başarı, hayallerin anılara dönüşmesidir. 

Hayaller hakikatlere, hakikatler sonuçlara 

dönüştüğü zaman başarı süreci tamamlanmış 

oluyor. İnsanların başarı yaklaşımı iki gruba 

ayrılıyor. Bir grup; dün olduğu yerden daha iyi 

yerde olmayı başarı olarak görür. Bu kişiler iç 

referanslı bir başarı anlayışına sahiptir. İkinci bir 

grup, dış referanslı başarı anlayışını benimsiyor. 

Başkalarına göre ne kadar iyiyim diye bakıyor. 

Hikayesi yazılanlar ise daha çok dış referanslı 

başarılar oluyor. Dış referanslı olanlar daha 

yarışmacı ve kıyaslamacıdır. Derdiniz başarıyla 

ilgili öykünüzü yazmaksa bu işin yarışmacı tarafı 

devreye giriyor. Bazı insanlar iç başarıya, bazı 

insanlar dış başarıya yatkındır.”

İstek için ‘Ben ne istiyorum, benden 

ne isteniyor, yapım neyi istememi 

gerektiriyor?’ sorularının yanıtını bulmak 

olduğunu söyleyen Sekman, doğuştan 

gelen yatkınlıkların ve sonradan gelişen 

yetkinliklerin birleşimi ile kişinin 

donanımının, başarı kapasitesinin 

belirlendiğini kaydetti. Sekman, sözlerini 

şöyle sürdürdü: “Şarkı söyleme isteğiniz 

vardır ama yeteneğiniz yoktur. Bu da hayatta 

bir çırpınmaya neden olur. ‘Hayattan ne 

istiyorum’u düşünürken, yapınızı ve dışarıdaki 

sektörü de düşünmelisiniz. Başarıda 3 M 

kavramının da önemi büyüktür. Motivasyon, 

mantık ve metot çok önemlidir. Motivasyon: 

Niçin yapmalıyım?Mantık: Ne yapmalı, ne 

yapmamalıyım? Metot: Nasıl yaparım? İnsanlar 

bu 3 M’ye göre başarılı ya da başarısız oluyor. 

Yapılan araştırmaya göre; bir insanın bir 

meslekte en iyi hale gelmesi için geçmesi gereken 

süre 10 bin saat. Başarı için temel doğrulara, 

istikrara ve uzun süreye ihtiyaç vardır. ‘İlk ve en’ 

olmak önemlidir. 1 metreyi en kısa sürede koşan 

veya ilk ampulü bulan gibi. Hiç kimse hiç kimseyi 

başarılı yapamaz. Başarılı olmak vardır, başarılı 

yapılmak diye bir şey yoktur.”

Mümin Sekman son olarak başarılı olmuş 

insanların hayat hikayelerinden örnekler 

verdi. Başarısız bir çocuk nasıl başarılı olur 

örneğine basketbolcu Mehmet Okur’u 

gösteren Sekman, “Eğitim hayatında başarısız 

olduğu için okuldan atılan genç, Yalova 

Adliyesi’nde çaycı olan babasının yanında çırak 

olarak çalışmaya başlar. Bir süre sonra uzun 

boyuyla dikkat çeker ve ev hanımı annesinin 

ısrarıyla Bursa’da bir otomobil firmasının 

basketbol seçmelerine katılır. Basketboldan 

nefret eden çocuk, konu hakkında da bir şey 

bilmiyordur. Performansı yok ama potansiyel 

var. Bunu gören antrenör çocuğa şans tanır. 

15 gün çalışma süresi verir. Bu süre içinde 

çocuğun hem basketbol hakkında bilgisi artar 

hem de becerisi. Annesinin telkini de etkili olur ve 

basketbola ilgisi değişir. Ve bu genç, 21 yaşında 

NBA’de önemli başarılara imza atan Mehmet 

Okur’dur.” diyerek örnek bir başarı öyküsü 

anlattı.

Seyircilerin de sorularını yanıtlayan Mümin 

Sekman, seminer sonunda çalışanlarımıza 

dağıttığı ‘Her Şey Seninle Başlar’ ve 

‘Hayat Bilgesi’ kitaplarını da imzaladı ve 

çalışanlarımızla birlikte hatıra fotoğrafı 

çektirdi. Seminerin sonunda Santral 

Direktörümüz Veyis Öztürk Mümin Sekman’a  

günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.  
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‘Değerlerimizle Birlikte Elele Hedefe’ 

sloganıyla sürdürülen bu eğitimin en önemli 

hedefleri arasında;

 Karşılıklı güven ortamı yaratmak,

 Sen/ Ben yerine “BİZ”i oluşturmak,

 Ortak hedefin önemini anlamak,

 Planlama ve strateji, koordineli çalışma 

becerisi, yaratıcı olmak,

 Açık net iletişim kurarak, bilginin uygun 

bir şekilde yönlendirilmesini sağlamak,

 Takım ruhu yakalanınca işlerin 

daha çabuk ve etkin bir şekilde 

tamamlandığını görmek ,

 Aktif dinlemek ve doğru soru sormanın 

iletişimdeki önemini farketmek,

 Departmanlar arası bilgi akışının 

gerekliliğinin anlatılması yer alır.

Katılımcılar keyifli ve öğretici aktivitelerin 

sonrasında ekiplere ayrılarak kurumsal 

vizyonu ve değerlerini ortaya koyan, 

kurumun takım ruhu   ile geleceğini 

yansıtan, yaratıcı bir resim çizerek büyük 

bir bayrak oluşturmakla ve şirket ruhuna 

yakışır bir marş yazarak sahnelemekle 

görevlendirildiler.

Günün sonunda tüm katılımcılar mesaj, 

marş ve  bayrak eşliğinde güzel bir şov 

sergilediler.

Katılımcı görüşleri:

Define Adası eğitimini çok faydalı buldum. 

Arkadaşlarımı bilinmeyen çok farklı yönleriyle 

daha iyi tanıdım bu da daha iyi bağ kurmamızı 

sağladı. Eğitimin eğlenceli ve uygulamalı 

olması da bu eğitimi biraz daha pekiştirdi. 

Takım çalışmasının önemini daha fazla 

anladık. Bu eğitimlerin devamını bekliyoruz.  

Ahmet Kaçar

Devamlı göremediğimiz vardiyadaki 

arkadaşlarla iletişim kurma olanağı bulduk. 

Ekibimizin başarılı olması için bireysel 

değil de birlikte hareket ederek ve ortak 

düşünerek önümüze çıkan engelleri 

aştığımızı gördük. Şifreleri çözerken ekipteki 
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DEFİNE ADASI EĞİTİMİ İLE  
TAKIM RUHU FORMÜLÜ
Mayıs – Haziran 2015 döneminde 5 grup olarak planlanan ‘Define Adası’ konulu takım çalışması eğitimimiz  
farklı bölümlerden toplam 172 çalışanımızın katılımıyla tamamlandı.  
Santral Direktörümüzün ‘görev filmi’ ve ‘mesajı’ ile başlayan eğitim gün boyunca farklı uygulamalarla ve  
‘Takım Ruhu Formülü’nün bulunması hikayesi üzerinden aktiviteli uygulamalarla devam etti.  



farklı düşünceler bizleri daha hızlı hedefe 

ulaştırdı. Böyle bir eğitimin ekip çalışması 

açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. 

İbrahim Büyükçulha

Bu eğitimin hayatın her yaş ve kademesinde 

gerekli olduğuna inanıyorum. Eğitimsiz 

hayat düşünemiyorum. Bu eğitimin ana fikri 

insanların hayatlarında nerede olduklarını 

ifade ediyor, kaliteli bir yaşamın formülünü 

veriyor. Nerede olduğunu bilmeyen nereye 

gideceğini bilemez. Bu eğitimin verilmesinde 

tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.  

M. Orhan Özaltun

“Define Adası’’ eğitimi hedef koymanın, 

planlamanın, takım çalışmasının, karar 

almanın, strateji geliştirmenin, sınırlı 

kaynaklarla çalışmanın, bilgi kullanımının, 

zamanı iyi kullanmanın tüm boyutlarıyla 

yaşatıldığı eşsiz ve çok neşeli  bir eğitimdi. 

Onur Batit

Define adası eğitimi neşeli, eğlenceli ve 

stresten uzak başlayıp, uygulamalı takım 

çalışması şeklinde devam etti. Bu eğitim 

süresince çalıştığımız arkadaşlarımızın 

farklı, görünmeyen değerleri olduğunu 

ve bilmediğimiz yönlerini keşfetme fırsatı 

yakalamış olduk. Arkadaşlarla iletişimin 

gelişip, ekip bilincinin yerleştiği, takım 

çalışmasıyla sonuçların daha etkili olduğunu 

bu eğitimle bir kez daha görmüş olduk.

Muhammed Gökalp

Başlangıçta ne ile karşılaştığımızı bilmeden 

gittiğimiz bu eğitim bizlere birlik ve 

beraberliği, farkında olmayı,bireysellikten çok 

takım çalışmasını ve ortak paydada buluşmayı 

gösterdi. Doğru bir yöntem ve yönetimle 

karmaşık ve zor olan problemlerin takım 

olarak çözüleceğini gördük. Ve en güzeli ise 

eğlenerek öğrenilebileceğini gördük. 

Ahmet Sarı
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2006 yılından bu yana 

İSKEN’deki tüm çalışanların 

yoğun emeği ve işbirliği 

sayesinde ISO 14001 Çevre 

Yönetim Sistemi ve  

OHSAS 18001 İş Sağlığı 

ve Güvenliği Yönetim 

Sistemi sertifikalarımız 

bulunmaktadır. 2015 yılının 

Eylül ayında gerçekleştirilen 

belge yenileme amaçlı 

dış tetkikimiz başarıyla 

sonuçlanmış ve sertifikalarımız 

3 yıl daha geçerli olmak 

üzere yenilenmiştir. Her yıl 

yapılacak takip denetimleriyle 

SEÇ Yönetim Sistemimizin 

etkinliği ve uygunluğu 

bağımsız denetmenlerce takip 

edilmeye devam edilecektir. 

Tüm çalışma arkadaşlarımıza 

sisteme olan değerli katkıları 

için teşekkür ediyoruz.

IS0 14001 ve OHSAS 18001  
Sertifikalarımız Yenilendi!

“DOĞA” Temalı  
Fotoğraf Yarışmamız Sonuçlandı

29 Nisan – 29 Mayıs 2015 tarihleri arasında 

tüm İsken ve Altişveren çalışanlarına 

açık olarak düzenlenen ‘Doğa’ temalı 

fotoğraf yarışmamıza toplam 130 fotoğraf 

ile 46 fotoğraf sever katıldı. Jüri üyeleri 

tarafından yapılan değerlendirme sonucu, 

ödül kazanan fotoğraflar, 5 Haziran 

2015 tarihlerinde yapılan SEÇ Günü’nde 

açıklandı. 

Kazananlar:

 1.lik Ödülü: Mehmet Varan

 2.lik Ödülü: Hasan Aslan

 3.lük Ödülü: Özge Koçak

Tüm katılımcılarımıza ilgilerinden dolayı 

teşekkür eder, ödül kazanan arkadaşlarımızı 

kutlarız. Işığınız bol olsun :)
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Anne-Baba Olmak Semineri
AÇEV Anne-Baba Olmak Seminerinde Çalışanlarımız ve Eşleriyle Biraraya Geldik

AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) tarafından 

uygulanan “Anne-Baba Olmak Semineri”  

23 Mayıs 2015 tarihinde İsken Sosyal Tesisleri 

eğitim salonumuzda gerçekleştirildi. AÇEV 

eğitmeni Pınar Aslan tarafından verilen ve 2 saat 

süren eğitime çalışanlarımız eşleriyle birlikte 

katıldılar.

Anne-babaları temel çocuk gelişimi hakkında 

bilinçlendirme amacı güden ve ailenin çocuğun 

yaşamındaki rolüne dikkat çeken eğitimde 

ailelerde görülen çocuk yetiştirme tutumları, 

örnekleri ile ele alındı. Anne-babaların 

çocuklarla ilişki kurma tarzı, hayata bakışı ve 

kendi ilişkileri, gelişim için sunduğu fırsatlar 

ve çocukların beslenme ve bakım ihtiyaçlarına 

kadar neler yapması gerektiği üzerinde durulan 

eğitimde katılımcılardan gelen soru ve görüşlere 

de yer verildi. Çocuğun potansiyelini serbest 

bırakarak onu dünyaya kazandırmanın da çok 

önemli olduğunun vurgulandığı eğitimde, 

katılımcılar anne-baba-çocuk ilişkisinde 

yaptıkları doğrular ve yanlışları tekrar gözden 

geçirme fırsatı bulurken, farkındalıklarını da 

artırmış oldular.
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Turnuvada İsken futbol takımı yarı finalde 

BİL GSR takımını 5-3, finalde ise İncirli 

Jandarma takımını teknik üstünlüğü ve 

tecrübesini de  kullanarak, 2-1 yenmiş ve 

şampiyon olmuştur.

Kupa Töreninde BTC-BİL Genel Müdürü 

Sn. Mehmet Atıf Çay turnuvayı düzenleme 

amaçlarının, Yumurtalık Bölgesinde 

bulunan kurumlar arasındaki muhabbet, 

dostluk ve kardeşlik duygularını arttırmak 

ve çalışanlarımızın tanışıp  kaynaşmasını 

sağlamak olduğunu ifade etti. Sn. Çay, 

önemli olanın şampiyonluk kupası değil 

centilmenlik kupası olduğunu, takımların da 

spor ruhuna yakışır bir şekilde centilmence 

mücadele ettiklerini belirterek, katılan 

tüm takım oyuncu ve yöneticilerine 

teşekkürlerini sundu.

Daha sonra Santral Direktörümüz  

Sn. Veyis Öztürk yaptığı konuşmada  

BTC-BİL takımı ve yöneticilerine 

gösterdikleri konukseverlikten dolayı çok 

teşekkür etti ve çok güzel bir turnuva 

olduğunu ifade etti. Katılan tüm takımlara, 

centilmence ve spor ruhuna uygun davranış 

gösterdikleri ve dostluk ve dayanışma 

duygularımızın artmasına sebep oldukları 

için ayrıca teşekkürlerini sundu.  

Dereceye giren takımlara kupalarını da 

İSKEN Santral Direktörü Veyis Öztürk 

takdim etti. Turnuvada İsken birinci,  

İncirli Jandarma ikinci, Na Teknik üçüncü 

ve BİL-GSR dördüncü oldu. 

Futbol Takımımızı kutluyor, daha nice 

başarılara imza atmalarını diliyoruz.

ŞAMPİYON İSKEN! 
BTC-BİL Şirketleri öncülüğünde her yıl geleneksel olarak bölgemizde bulunan şirketler arasında düzenlenen 
Bahar Futbol Turnuvası, 10 takımın katılımıyla, 27 Nisan – 17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
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Staj ile Başlayan Kariyer...
Uzun soluklu bir maratonun ısınma turları gibidir staj dönemi. Teorik bilginin üzerine iş deneyiminin inşa 
edildiği, öğrenmeye ve adapte olmaya odaklanılan bir süreci kapsar. Bu dönem stajyer açısından  
yepyeni bir başlangıcı ifade ederken, kurumlar açısından taze zihinlerin işe kattığı heyecanı betimler.  
Bu heyecanı sürdürebilen, kuruma adapte olabilen, işe kattığı yeniliklerle dikkat çeken isimlerin kurumlar 
tarafından istihdam edilmesine olanak sağlayan bu süreç, İSKEN tarafından her daim üzerinde önemle durulan 
bir konu olmuştur. Her yıl yaklaşık 80 üniversite öğrencisinin ve 26 meslek lisesi öğrencisinin, stajyer statüsünde 
de olsa, ilk iş heyecanına ortak olan İSKEN, bu süreçte iş başarısını beklenilenden öteye taşıyabilen stajyerlere, 
imkanlar dahilinde ve açık pozisyonların olması durumunda, iş fırsatları sunabiliyor. Bugün bu anlayışla İSKEN 
ailesinin birer ferdi haline gelen,  bir zamanın stajyerleri şimdiki çalışanlarımızla tüm bu süreçleri  
özetleyen kısa birer sohbet gerçekleştirdik.

GÜLİZ TEKAYAK – Satınalma Asistanı

İsken’de hangi yıl ve hangi bölümde staj 

yaptınız?

2009 yılında yine Satınalma Bölümünde staj 

yaptım.

Staj döneminizde beklentileriniz nelerdi? 

Burada karşılaştıklarınızla beklentileriniz 

ne derece uyumlu oldu? Dikkatinizi çeken 

şeyler nelerdi?

İlk stajımı ismi çok duyulan ve bilinen 

uluslararası, büyük, önemli bir enerji santralinde 

yapacak olmamdan dolayı merakım ve öğrenme 

isteğim büyüktü.  Dolayısıyla beklentilerim 

de öyle. İlk stajım olmasından dolayı büyük 

ve kurumsal bir şirketteki işleyişi ve çalışma 

hayatını görmek, yeni bilgiler edinip, bana örnek 

olabilecek yeni insanlarla tanışmak, elektriğin 

nasıl üretildiğini görmek ve satınalma biriminin 

ileride çalışabileceğim bir alan olup olmayacağını 

deneyimlemek beklentilerim arasındaydı. 

Burada karşılaştığım tablo da beklentilerimi 

büyük ölçüde karşıladı.

SEÇ konularındaki hassasiyet, Santralin büyük 

alanı ve tertemiz olması, elektrik üretilen 

sistemin karmaşıklığı ve büyüklüğü, yemeklerin 

güzelliği :), insanlar arasındaki iyi ilişkiler ve 

hem staj yaptığım bölümdeki hem de diğer 

departmanlardaki çalışanların ilgileri ve yardımcı 

olmak için çabaları dikkatimi çeken şeylerdi.

Çalışma hayatınızda İsken’i tercih etmenizi 

sağlayan gerekçeler nelerdi? Stajınızın bu 

yönde etkisi oldu mu?

İsken’in bölgedeki büyük, önemli, kurumsal ve 

uluslararası bir enerji santrali olması, daha önce 

staj yaptığım için çalışma ortamına aşina olmam 

ve staj yaptığım dönemde firmaya,  satınalma 

bölümüne ve çalışanlarına karşı kazandığım 

sempati çalışma hayatım için İSKEN’i tercih etme 

sebeplerimin başında gelmiştir.

Daha önce staj yaparken, şimdi ise bir 

çalışan olarak duygularınız nelerdir?

Daha önce staj yapmış olduğum yerde çalışmak 

gurur verici. 

HAKAN FİDAN – Saha Operatörü-FGD

İsken’de hangi yıl ve hangi bölümde staj 

yaptınız?

Lise ve Üniversite stajlarımı bu tesislerde yapma 

fırsatım oldu. Lise stajımı 2006-2007 eğitim 

öğretim yılında Türbin bölümünde yaptım.

Üniversite stajımı ise 2007-2008 eğitim öğretim 

yılında yine Türbin bölümünde yaptım.

Staj döneminizde beklentileriniz nelerdi? 

Burada karşılaştıklarınızla beklentileriniz 

ne derece uyumlu oldu? Dikkatinizi çeken 

şeyler nelerdi?

Güliz Tekayak

Hakan Fidan

33



Lise ve üniversite stajımdaki beklentilerim 

farklıydı. Lise stajımda okulda öğrendiklerimi 

sahada görmek ve uygulamak beklentilerim 

arasında yer aldı. Okulda öğrendiğim bilgi ve 

birikimleri sahada uygulama fırsatı buldum. 

Yapılan çalışmalarda aktif olarak bulundum. 

İlgili kişilerden yapılan işin detaylarını öğrendim 

ve yapılan işle ilgili araştırma yaptım. Okulda 

öğrendiğim teorik bilgileri saha şartlarında 

hayata geçirerek lise stajımı tamamladım.

Üniversite stajımda daha farklı beklentilerim 

oldu. Bu stajımda otomasyon sistemlerine 

ilgi duymaya başladım. Otomasyon sistemleri 

hakkında bilgi sahibi olmak, staj yaparken 

dönem ödevlerim için kaynak oluşturmak ve 

bitirme projem için sunumumda saha örneklerini 

paylaşmak beklentilerim arasındaydı.

Staj döneminde dönem ödevlerimde ve bitirme 

projemde stajım esnasında hazırladığım resimli 

saha örneklerini ekleyerek, bu örneklere 

yorumlar katarak sunum hazırladım ve bölüm 

arkadaşlarım ile bu sunumumu paylaştım.

Bunun yanı sıra stajım esnasında İsken’de 

yabancı dilin, ekip çalışmasının, sürekli 

gelişim hedeflerinin, iş güvenliği ve çevreye 

duyarlı üretimin önemini daha çok anladım. 

Kısacası stajlarımın bana çok katkısı olduğunu 

söyleyebilirim.

Çalışma hayatınızda İsken’i tercih etmenizi 

sağlayan gerekçeler nelerdi? Stajınızın bu 

yönde etkisi oldu mu?

Stajımdan aldığım maksimum verim, 

stajlarımdan sonra enerji sektörüne ilgi duymama 

neden oldu. İsken’i tercih etmemi sağlayan 

nedenler ise, İsken’in kurumsal bir şirket olması 

ve yaptığım araştırmalar sonucunda enerji 

sektörünün son 150 yıldır hiç gerilemeyen, her 

geçen yıl ilerleyen bir ekonomik alan olmasıydı. 

21. yüzyılda enerji şirketleri, dünyanın en değerli 

ve en yüksek ciroya sahip şirketleri konumuna 

gelmekteler. Bu faktörler İsken’i tercih etmemde 

önemli rol almıştır.

Daha önce staj yaparken, şimdi ise bir 

çalışan olarak duygularınız nelerdir?

Her öğrencinin stajyerliği mesleğine attığı ilk 

adımdır. Mesleğe atılan adımları doğru ve bilinçli 

atabilmek başarının temellerini oluşturur. Staj 

yaparken bunların farkında oldum. Her geçen 

günü boş değil de elimdekilere bir şeyler katarak 

geçirdim. Gelecekte bunların bana döneceğinin 

bilincinde oldum. Bu duygu ve düşünceler ile 

stajımı tamamladım.

İsken ailesine katılmak ve geçmişteki 

çalışmalarımın bana olumlu yansıdığını 

görebilmek beni çok mutlu ediyor.

Şu anda şirketimizde staj yapan ve gelecekte 

staj yapacak arkadaşlarıma küçük bir tavsiyede 

bulunmak istiyorum. İsken’de staj yapmanın 

bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Staj 

yapacak arkadaşlara bunu fırsata çevirmelerini, 

çalışmalara aktif olarak katılmalarını, soru 

sormaktan kaçınmamalarını, dinleyici ve iyi bir 

gözlemci olmalarını tavsiye ediyorum.

Mehmet TONTU – Operasyon Mühendisi

İsken’de hangi yıl ve hangi bölümde staj 

yaptınız?

Üniversite yaz stajımı 2009 yılında Operasyon 

bölümünde yaptım.

Staj döneminizde beklentileriniz 

nelerdi?Burada karşılaştıklarınızla 

beklentileriniz ne derece uyumlu oldu? 

Dikkatinizi çeken şeyler nelerdi?

Teknik olarak üniversitede almış olduğum teorik 

bilgilerin sahadaki uygulamalarını görmek, 

santral çevrimi, ekipmanlar ve işletmesi hakkında 

bilgiye sahip olmak, ayrıca mühendislerin aldığı 

görev ve sorumluluklar, iş hayatı ve çalışanlar 

arasındaki ilişkiler hakkında bilgiye sahip olmak 

beklentilerim arasındaydı.

Staj süresince kontrol odası mühendisleri ve 

saha operatörlerinin katkılarıyla proses hakkında 

temel bilgiler edindim ve uygulamaları yerinde 

gördüm. Staj benim için verimli geçti ve 

beklentilerimi karşıladı. 

Bir ekip ruhuyla hareket edilmesi, insanlar 

arasındaki iletişimin güçlü olması, stajyerlere 

gerekli ilginin gösterilmesi, iş güvenliğine gerekli 

önemin verilmesi , şirketin çalışanlarına değer 

vermesi dikkatimi çeken şeylerdi.

Çalışma hayatınızda İsken’i tercih etmenizi 

sağlayan gerekçeler nelerdi? Stajınızın bu 

yönde etkisi oldu mu?

Bir termodinamik meraklısı olarak bilgi, beceri 

ve yeteneklerim santral işletmesi ve proses 

yönetimiyle eşleştiği için, aynı zamanda şirketin 

kurumsal yapısının olması, çalışanlarına değer 

vermesi, yaşadığım şehre yakın olması ve staj 

Mehmet Tontu
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döneminde şirket hakkında  teknik ve idari 

açıdan bilgiye sahip olmam İsken’i tercih 

etmemdeki en büyük nedenlerdir.

Daha önce staj yaparken, şimdi ise bir 

çalışan olarak duygularınız nelerdir?

Staj döneminde sorumluluğunuz olmadan, 

sadece bilgi almakla ve öğrenmekle 

yükümlüsünüz. Bu bağlamda daha rahat ve 

stajın keyfini çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ancak 

profesyonel iş hayatında bir sorumluluk 

bilinciyle görevlerinizi yerine getirmeniz 

gerekiyor ve santral işletmeciliğinin zorluğundan 

dolayı zaman zaman stresli zamanlar oluyor. 

Fakat İsken’de çalışmaktan ve çalışma 

arkadaşlarımla ilişkilerimin iyi olmasından dolayı 

mutlu ve huzurluyum. 

Mehmet KANAY  – Kontrol Sistemleri  

Mühendisi

İsken’de hangi yıl ve hangi bölümde staj 

yaptınız?

İlk stajımı İsken’de, 2009 yılında I&C 

bölümünde yapmıştım.

Staj döneminizde beklentileriniz nelerdi? 

Burada karşılaştıklarınızla beklentileriniz 

ne derece uyumlu oldu? Dikkatinizi çeken 

şeyler nelerdi?

Bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi 

olarak, Termik Santralde staj yapmayı 

bilgi edinme açısından iyi bir fırsat olarak 

değerlendirmiştim. Mühendislik formasyonu 

aldıktan sonra ilk defa kurumsal bir şirkette 

çalışma hayatı, çalışanlar, alt üst ilişkisini 

gözlemleme şansım olacaktı. İsken gerek 

teknik gerek ilişkiler olarak zengin bir şirketti. 

Türkiye’nin elektrik ihtiyacına önemli bir katkı 

sağlaması, Sugözü Termik Santralinin ülke için 

ne kadar önemli olduğunu düşündürmüştü. 

Doksan metrelik kazanı, Devasa Türbin-

jeneratorüyle üniteler dikkatimi ve ilgimi 

çekmişti.

Çalışma hayatınızda İsken’i tercih etmenizi 

sağlayan gerekçeler nelerdi? Stajınızın bu 

yönde etkisi oldu mu?

Stajımı yaparken İsken çalışanlarının mutlu 

olduğunu gözlemlemem, çalışma ortamını 

sevmem, Adana Yumurtalık’ın bir saatlik yoluna 

rağmen, enerji sektöründeki etkisi hoşuma 

gitmişti. Yabancı ortaklı bir şirket olmasının 

pozitif etkileri olacağını da düşünmüştüm. Yani 

evet, stajımı yaparken ileride burda çalışmayı çok 

istemiştim.

Daha önce staj yaparken, şimdi ise bir 

çalışan olarak duygularınız nelerdir?

İlk staj yerim olan İsken Sugözü Termik 

Santralinin, İlk işyerim olmasından dolayı çok 

mutluyum. Şimdiki ofisimin, 2009 yılında 

stajımı yaptığım I&C laboratuvarı olan yerde 

olması benim için güzel bir tesadüf oldu. Staj 

yaparken beğendiğim, mezun olduktan sonra 

çalışmayı çok istediğim yerde olmaktan ve  

İsken’de çalışıyor olmaktan çok mutluyum.

Hasan Utku KILINÇ  – Ölçü ve Kontrol 

Bakım Mühendisi

İsken’de hangi yıl ve hangi bölümde staj 

yaptınız?

Üniversite yaz stajımı 2008 yılında, Elektrik 

Bakım Bölümü’nde yaptım.

Staj döneminizde beklentileriniz nelerdi? 

Burada karşılaştıklarınızla beklentileriniz 

ne derece uyumlu oldu? Dikkatinizi çeken 

şeyler nelerdi?

Bölgede bilinen ve hatırı sayılır büyüklükte, 

dışarıdan görüldüğü kadarıyla kurumsal, 

termik santral olması sebebiyle çok şey görüp 

öğrenebileceğim bir firmada staj yapacağım 

beklentisiyle staja başladım. Küçük farklılıklar 

dışında, genel anlamda beklentilerimi karşılayan 

bir staj dönemi geçirdim. Eğitim konusuna 

verilen önem, daha önce görmediğim devasa 

ekipmanlar (türbin, jeneratör, büyük elektrik 

motorları vs.), güvenlik konusundaki hassasiyet, 

yabancı ortaklı bir firma olmasının katkıları 

ve çalışanlar arasındaki uyum dikkatimi çeken 

şeyler oldu.

Çalışma hayatınızda İsken’i tercih etmenizi 

sağlayan gerekçeler nelerdi? Stajınızın bu 

yönde etkisi oldu mu?

Adana çevresindeki işletmeler göz önüne 

alındığında ve şartları değerlendirdiğimde, 

ilk 5 firmadan birisi olarak İsken kesinlikle 

sayılabilir. Yabancı ortaklı bir şirket olması, staj 

döneminde eski çalışanlardan aldığım pozitif 

etki, enerji sektörünün son yıllardaki hızlı 

yükselişi, elektrik üretimine karşı olan özel ilgim, 

çalışma hayatımın ilk yıllarında böyle büyük bir 

tesiste çalışmanın geleceğime olacak pozitif etkisi 

gibi nedenlerle İsken’de çalışmayı üniversite 

döneminde düşündüm. Staj döneminde 

edindiğim bu net izlenimlerin büyük faydası 

olduğunu düşünüyorum.

Daha önce staj yaparken, şimdi ise bir 

çalışan olarak duygularınız nelerdir?

Staj yaptığım dönemde burada çalışmayı 

düşünürken, şimdi bu hayali gerçekleştirmiş 

olmaktan dolayı çok mutluyum.

Mehmet Kanay

Hasan Utku Kılınç

35



Bir Bakım Dönemini 
Daha Başarıyla Tamamladık

Türbin Bakım 
Çalışmaları

Ölçü ve Kontrol 
Bakım Çalışmaları

Operasyon Bölümü 
Bakım Çalışmaları
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2015 yılı planlı bakım dönemini 16 Eylül - 27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdik.  
Çok yoğun geçen çalışmaların ardından bir bakım dönemini daha başarıyla tamamlamış olduk.  
Emeği geçen tüm çalışma arkdaşlarımızı özverili çalışmaları nedeniyle kutluyor,  
başarılarının devamını diliyoruz.

Kazan Bakım 
Çalışmaları

Baca Gazı 
Arıtma Bakım 
Çalışmaları

Elektrik Bakım 
Çalışmaları
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Bize kendinizi tanıtır mısınız? 

Yusuf KASAR: 

2004 yılı Mayıs ayında İsken’de çalışmaya 

başladım. Mekanik Teknisyenim ve yağlama 

işlerinden sorumluyum.

Mesut YÜCEL: 

Ben de Yusuf arkadaşımız gibi 2004 yılı Mayıs 

ayında İsken’de çalışmaya başladım. Benim 

de görevim Mekanik Teknisyen ve yağlama 

işlerinden sorumluyum.

Bize yaptığınız işleri anlatabilir misiniz? 

Yağlama Teknisyeni ne iş yapar?

Görevimiz Santral genelinde tüm makine 

ve ekipmanların yağlama işlerini yapmaktır. 

Planlanan işler SI sisteminden çıkan iş 

emirleri doğrultusunda rutin olarak günlük, 

aylık ve yıllık olarak yapılmaktadır. Yağlama 

işleri proaktif bakımın temel taşlarından 

biridir. Yağlama ekipmanların çalışması için 

hayati önem taşımaktadır. Şöyle ki; birbirine 

sürtünerek çalışan makina parçaları arasında 

aşınma ve ısınma meydana gelmektedir. 

Bunları önlemek için sürtünen yatak yüzeyleri 

arasına yağlayıcı gönderilir. Yağ ise koruyucu 

bir film tabakası oluşturarak metal yüzeylerin 

birbirleriyle doğrudan temasını önler. 

Yağlamanın 3 önemli amacı vardır: Soğutma, 

temizleme ve korozyon önleme. Santralimizde 

yaklaşık olarak 1.700 adet yağlama noktası 

mevcuttur. Bu yağlama noktalarına periyodik 

olarak yağlama yapmaktayız.

Ayrıca Santral genelinde çıkan atık yağlar 

atık yağ sınıflarına göre ayrılıp stoklanır ve 

SEÇ bölümü ile birlikte bertaraf tesisine 

gönderilmesi sağlanır.

Çalışan ekipmanlardan rutin olarak 3 ayda 

bir numune alınır ve analize gönderilir. Yağ 

analiz sonuçlarına göre değişim veya yağların 

filtrasyon işleri yapılır.

Ayrıca bölüm olarak sorumluluğumuz 

altında bulunan, proaktif bakımın temel 

taşlarından biri olan, titreşim ölçümü ve 

analizi işini de yapmaktayız. Ayda bir rutin 

olarak ekipmanların titreşim ölçümlerini 

yapmaktayız. Ölçümü yapılan ekipmanların 

analizi amirimiz Murat KAHRAMAN 

tarafından yapılmakta ve herhangi bir arıza 

tespit edilirse sorumlu bölüm amirine bilgi 

verilerek arıza büyümeden çözülmektedir. 

İşinizin zor yanları nelerdir? 

Yağlar kimyasal maddeler oldukları için 

sürekli olarak yağlara dayanıklı koruyucu 

ekipmanlarla çalışmak zorundayız. Ayrıca 

çevreye dökülme ve sızmaları önlemek için 

her türlü önlemi alıyor ve çaba gösteriyoruz. 

Bunun için SEÇ bölümü ile sıkı bir işbirliği ile 

çalışma yapmaktayız.

Son olarak söylemek istediğiniz şeyler 

var mı?

Şirketimizin, iş sağlığı ve güvenliği 

konularında bizlere sağladığı imkânlar için 

teşekkür etmek isteriz. Biz de bu konulara 

elimizden geldiğince dikkat etmekteyiz. 

Arkadaşlarımızı özverili çalışmaları 

nedeniyle kutluyor, başarılı 

çalışmalarının devamını diliyoruz.

38 Aralık 2015

MEKANİK TEKNİSYEN-YAĞLAMA
Bu sayımızda Türbin bölümü bünyesinde görev yapan “Mekanik Teknisyen-Yağlama” görevini sizlere tanıtmak 
istedik. Türbin Bakım Mühendisi Murat Kahraman’ın sorumluluğunda çalışmalarını yürüten Mesut Yücel  ve  
Yusuf Kasar görevlerinin detayını bizlerle paylaştılar...



GÜLMECE :)

Geçen sayımızda sorduğumuz ‘’Bu Çalışanımızı 
Tanıdınız mı?’’ sorumuzun cevabı Santral 
Direktörümüz Veyis Öztürk olacaktı. Doğru bilenler 
arasında yapılan çekilişte Sofra firmasından Erdal 
Çetinkaya, Euroserve firmasından Hürü Karaboyun  
ve İsken Kontrol Odası Mühendislerinden Salih 
Erhan Kurtcebe bu sayının kazananı oldular ve 
bizden birer hediye kazandılar.
Veyis Bey 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...?

Bu nasıl gitar çalmak ya şarkının 
her tarafını kaçırdı. Çekip 
gideceğim en sonunda...

bu biraz ham daha 
olgunlaşması gerekir ne hamı yaa  

kavun muyum ben?

karagözüm 
hoş geldin

hoş bulduk  
hacı cav cav
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- sıkmayı bulduk, bir de ayran olsaydı eyiydi...

- eyvah merdiven bitti, yukarıya nasıl tırmanacağım?

ver elini anlaşalım 
en son kaça olur

valla ondan aşağı 
olmaz bu son fiyat

bize bir şarkı  
söyler misin?

playstation oyunu 
verirseniz söylerim

vay kerata  
iyi pazarlık yapıyor

Aaaa benim  
çektiğim resim
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Caner Ayas – Ada 
Talip Arslan- Hatice Elif
Onur Batit - Zühal Naz

Ömer Barak-Ayas Alp
Hasan Kesilmiş- Mustafa
Mehmet Varan –Kerem
Oğuz Talşık – Oğuz Ege

M. Eren Erdoğan- Nevzat Kerem
Mehmet Başçı- Gökalp

Ali Göçmen –Halil Ensar
Murat Harmantepe –Ali Demir

Burhan Bulut- Miraç İlhan
Kenan Bilgin- Kutay Alp

Ailemize Yeni Katılan
Bebeklerimiz

Volkan Koca- Özlem Bolat
Bahar- Sercan Yılmaz

Melike- Mehmet Kanay
İlkin Kozan-Orçun Cem Uğur

Fatma - İsa Onur Acem

Evlenenler

Sercan YILMAZ  
Saha Operatörü (08.12.2014)

Ali Rıdvan BULUT 
Saha Operatörü  (08.12.2014)

Mevlüt DONUK  
Saha Operatörü (08.12.2014)

Gürcan DAŞBAŞ  
Ambar Elemanı (06.07.2015)

Oğuzhan TATLISOY  
Saha Operatörü (06.07.2015)

Muhsin Emre BALTALI  
Kontrol Odası Mühendisi (06.07.2015)

Ömer Alp ULUYURT 
Kontrol Odası Mühendisi (06.07.2015)

Ufuk AKBAYRAK 
Kontrol Odası Mühendisi (06.07.2015)

Mehmet Sait İZLİMEK 
Kontrol Odası Mühendisi (06.07.2015)

Metin CAN  
Teknik Ofis Mühendisi (06.07.2015)

Meriç ARSLAN  
Kontrol Odası Mühendisi (06.07.2015)

Pelin ŞEN   
Enerji Uzman Yardımcısı (15.09.2015)

Aramıza Yeni Katılanlar
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