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�sken Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda  
Prof. Dr. Üstün Dökmen taraf�ndan 
gerçekle�tirilen ��� Dünyas�nda ve Özel 
Ya�amda Kaliteli �leti�im, Ya�ama ve 
Çal��ma Sevinci� konulu konferansa 
çal��anlar�m�z�n ilgisi büyüktü. Detaylar�n� 
sayfalar�m�z aras�nda okuyabilece�iniz 
konferansta, Sn. Dökmen çok faydal� 
bilgiler vererek haf�zlar�m�zda kalacak bir 
güne imza atm�� oldu. Konferansta Üstün 
Dökmen Hoca'n�n kulland��� ve çok 
be�endi�im bir cümleyi burdan da sizlerle 
payla�mak istedim; �Marifet iltifata tabidir.� 

Çok  be�endi�im bu cümleyi dile getirme 
fikri �Çocuklar�m�z�  sayfas�n� haz�rlarken 
akl�ma geldi. Bu say�da çocuklar�m�z�n 
tatilde neler yapt�klar�n� soral�m istedik. 
�sken ailesinin çocuklar�n�n kitap okuma 
al��kanl��� ne düzeyde, bo� vakitlerini nas�l 
de�erlendirirler diye merak ettik. Oldukça 
fazla geri dönü� ald�k çocuklar�m�zdan. Ve 
gördük ki çocuklar�m�z�n fark�ndal�klar� 
oldukça yüksek. Ço�u kitap okumay� çok 
seviyor. Müzikle, tiyatroyla, sporla 
u�ra�anlar var. Onlar�n böyle güzel 
u�ra��lar� oldu�unu, ki�isel geli�ime önem 
verdiklerini görmek bizleri oldukça mutlu 
etti. Tabii burada anne - babalar olarak 
sizlerin çabalar�, onlara yol göstermeniz ve 
örnek olman�z�n da pay� büyük olsa gerek. 
Çocuklar�m�z�n ne yapt�klar� kadar, 

yapt�klar�n� ifade etme �ekilleri de takdire 
de�erdi do�rusu. Hepsi duygular�n�, özellikle 
kitap okuma konusundaki dü�üncelerini 
oldukça güzel cümlelerle ifade etmi�lerdi. 
Çal��anlar�m�zdan Mahmut Kök'ün o�lu 
Mustafa Semih Kök'ün kitaplarla ilgili 
kulland��� �u ifadeleri oldukça be�endi�imi  
özellikle belirtmek isterim: � �nan�n sizin de 
kitapl�klar�n�zda uyuyan çok kitab�n�z var, 
fakat siz onlar� elinize al�p uyand�rmad���n�z 
sürece, sonsuza kadar uyuyacaklard�r.� 
Gerçekten de öyle. Bilgiye ula�man�n çok 
kolay oldu�u günümüzde kendimizi 
geli�tirece�imiz en iyi yollar�n ba��nda 
geliyor kitap okumak. Art�k internet 
üzerinden bile pek çok kitaba ula�mak 
mümkün. O halde ne duruyoruz, kitap 
okumaya ve çocuklar�m�za örnek olmaya 
devam edelim.

Bu y�l oldukça uzun süren so�uk  
k�� mevsiminin ard�ndan s�ms�cak 
yaz günlerine girmeye haz�rland���m�z �u 
günlerde, elinizde tuttu�unuz dergimizin 
sizler için k�sa bir mola 
ve yüzünüzde gülümseme 
yaratmas� dile�iyle.

Sayg�lar�m�zla,
Özlem Öztürk
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk

�Aç�k Kap�� uygulamam�z, ülkemizin 
özel sektöre ait ilk kömür yak�tl� 
Enerji Santral� olan ve ba��ms�z 
enerji  ve çevre uzmanlar� taraf�ndan 
örnek tesis olarak gösterilen Sugözü 
Enerji Santral� hakk�nda, ba�ta 
bölgemizde ya�ayanlar ve 
çal��anlar�m�z olmak üzere ilgili ve 
yetkili herkesi, kapsaml� ve aç�k bir 

Açık Kapı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

�ekilde bilgilendirmeyi amaçlamakta ve 
tesisimizin in�aat sürecinden bu yana 
kesintisiz bir �ekilde devam etmektedir. 
Bu kapsamda her y�l 1000'i a�k�n ki�i 
tesisimizi ziyaret ederek enerji üretimi 
ve çevre koruma teknoloji ve 
uygulamalar�m�z ile sosyal sorumluluk 
alan�nda gerçekle�tirdi�imiz 
faaliyetlerimiz hakk�nda detayl� bilgi 
edinmektedir. Payda�lar�m�zla tesis 
etti�imiz bu güvenilir bilgi payla��m� ve 
yak�n i�birli�i, kurulu�umuzun 
bölgesinde benimsenmesini ve 
desteklenmesini sa�lam��t�r.



Bu say�m�zda ��çimizden Biri� 
kö�emizin konu�u Alper BENL� 
arkada��m�z. Alper Bey, �dari 
��ler Bölümümüzde �oför olarak 
çal��makta. Biz kendisinin 
gençlik y�llar�nda profesyonel 
olarak �taekwondo� sporuyla 
u�ra�t���n� ve halen de özel 
hayat�nda bu spora zaman 
ay�rmaya çal��t���n� ö�rendik. 
Hem sporcu olarak bu alanda 
neler yapt���n� konu�mak, hem 
de taekwondo sporunu sizlere 
yak�ndan tan�tmak için kendisi 
ile güzel bir söyle�i yapt�k.

· Taekwondo'ya nas�l ve neden 
ba�lad�n�z?
Babam sayesinde ba�lad�m. Babam 
tatillerde bir u�ra��m olsun, enerjimi 
kanalize edebilece�im bir alan olsun 
dü�üncesi ile beni Taekwondo Okulu'na 
yazd�rd�. �lk olarak ortaokulda 13 
ya��mda bu spor ile tan��t�m ve çok 
sevdim. Uzun y�llar da profesyonel 
olarak bu spor ile u�ra�t�m.

· Bize biraz Taekwondo Sporundan 
bahseder misiniz? Nedir Taekwondo?
Taekwondo, tarihi 2000 y�l öncesine 
dayanan bir savunma sporudur. 
Anavatan� Güney Koredir. Türkiye'ye 
bu sporu �smet IRAZ getirmi�tir. 
Ayr�ca Murat GÜLLÜ hoca Türkiye'nin 
Avrupa'da ilk ba�ar� kazanm�� 
sporcusudur ki, ben de kendisinin 
ö�rencisi oldum ve kendisinden çok �ey 
ö�rendim. Taekwondo kelime anlam� 
olarak �el ve ayaklar�n do�ru yolda 
güzel kullan�m�� demektir. TAE, ayakla 
savunma, KWON, el ile savunma ve 
DO güzel, iyi ahlak anlam�na gelir.

· Pek çok ki�inin de bildi�i gibi, 
taekwondo sporunda ku�aklar var. 
San�r�m bunlar çe�itli renklerle ifade 
ediliyor ve sporcunun bu sporda 
geldi�i noktay� belirtiyor. Biraz 
bunlardan bahsedebilir misiniz?
Evet, taekwondoda 10 ku�ak var. Bunlar 
s�ras� ile beyaz, sar�, sar� ye�il, ye�il, ye�il 
mavi, mavi, mavi k�rm�z�, k�rm�z�, 
k�rm�z� siyah, siyaht�r.
Beyaz ku�ak �masumiyet� i ifade eder. 
Taekwondoya ilk ba�layan, hiç bir ön 
bilgisi olmayan sporcular takarlar. Sar� 
ku�ak �kök salmak� anlam�na gelir ki, 
bu da sporcunun art�k bu sporun 
prensiplerini ö�rendi�i ve geli�meye 
haz�r duruma geldi�ini gösterir. Ye�il 
ku�ak �sürgün vermek� anlam�nda olup, 
sporcunun art�k taekwondo ile ilgili 
beceriler kazanmaya ba�lad��� anlam�na 
gelir. Mavi ku�ak �geli�mek� demektir ve 
sporcu art�k geli�imini tamamlam��, 
temel teknikleri ö�renmi� ve yava� yava� 
olgunla�maya ba�lam��t�r. K�rm�z� ku�ak 
�tehlike� anlam�na gelir ve bu ku�aktaki 
bir sporcu art�k dikkate al�nacak bir 
yap�ya sahip demektir. Yani kendisine 
sald�ran rakiplerini uyaran ama ikaz�n� 
dinlemeyenleri kolayca bertaraf edecek

 bir yap�dad�r. Son olarak siyah ku�ak ise 
�olgunluk� anlam�na gelir ve beyaz�n 
tam z�dd�d�r. Ve taekwondoda 
olgunlu�u ve tam profesyonelli�i temsil 
eder. Ku�aklar aras� geçi� için 4 ayda bir 
ku�ak s�nav� yap�lmaktad�r. Ben siyah 
ku�a�a kadar gelmeyi ba�ard�m. 

· Yeri gelmi�ken o zaman, kat�ld���n�z 
yar��malar ve kazand���n�z 
ba�ar�lardan, ödüllerden de bahseder 
misiniz biraz ?
Kesintisiz olarak 8 y�la yak�n bu sporla 
u�ra�t�m. Bu dönem içerisinde bölgeler 
aras� düzenlenen müsabakalara 

Taekwondo kişinin güven duygusunu 
geliştirir. Kendine güvenen insanlar, zayıf 
olan insanlara karşı daha alçak gönüllü ve 
hoşgörülü olurlar.

54

İçimizden Biri İçimizden Biri

Alper Benlive Taekwondo
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kat�larak kazand���m 1'incilik, 2'ncilik 
ve 3'üncülüklerim var. Buralarda 
kazand���m ba�ar�lar�n ard�ndan milli 
tak�m kamplar�na al�narak, Türkiye 
çap�nda yap�lan müsabakalara kat�lma 
hakk� kazand�m. Adana yöresi 
müsabakalar�nda ise oldukça fazla 
say�da Adana Bölge  1. liklerim 
bulunmaktad�r.

· Taekwondo hangi amaca hizmet 
eder? Bu sporu tavsiye eder misiniz? 
Neden? 
Taekwondo'nun tüm hareketleri, bu 
spor dü�mana kar�� savunma amac�yla 
geli�tirildi�inden, savunma ruhunun 
egemen oldu�u bir temel üzerine 

kurulmu�tur. Dolay�s� ile bu sporu 
sald�r� olarak kullanan kimseler, bu 
sporun ana ilkelerinden uzakla��rlar ki, 
taekwondo camias� içinde yer 
alamazlar. Vücutlar�n�n tüm organlar� 
ile, kendilerini savunmak için, süper 
tekniklerle e�itilmi� olan 
taekwondocular�n yaln�z fiziksel güçleri 
de�il, daha da önemlisi kendilerine olan 
güvenleri, herkese kar�� sayg�l� olmalar� 
ve disiplinleri daha ön plana ç�kar.Bu 
sporla u�ra�anlar için tüm vücut bir 
savunma silah�d�r. Sald�rganlar� elleri, 
ayaklar� veya di�er organlar� vas�tas�yla, 
kolayl�kla etkisiz hale getirme 

yetene�ine sahiptirler. Dedi�im gibi, 
ki�iye kendini korumay�, savunmay� 
ö�retmesi nedeniyle güzel ve önemli 
bir spordur.

· Son olarak, bu sporu farkl� k�lan, 
sizin uzun y�llar bu sporla 
u�ra�man�z�n en önemli sebebi nedir?
Taekwondo ki�inin güven duygusunu 
geli�tirir. Kendine güvenen insanlar, 
zay�f olan insanlara kar�� daha alçak 
gönüllü ve ho�görülü olurlar. Ayr�ca bu 
sporun en güzel kurallar�ndan biri de 
maça ba�lamadan önce sporcular 
selamla��r ve maç tamamlan�nca da 
selamla��rlar. Zaten taekwondocular�n 
kulland��� bir cümle vard�r; 

�Taekwondo nezaketle ba�lar, nezaketle 
biter �.Bu sporu benim için farkl�, güzel 
ve anlaml� k�lan en önemli kurallardan 
biri de budur.

De�erli arkada��m�z Alper Benli'ye 
deneyimlerini bizlerle payla�t��� ve 
verdi�i  bilgiler için te�ekkür ediyor, 
ba�ar�lar�n�n devam�n� diliyoruz.

İçimizden Biri

ÇOCUKLARIMIZ
�SKEN Çocuklar� Sömestr Tatilini �yi De�erlendirdi
�SKEN ailesi olarak çocuklar�m�za sömestr tatilinde neler yapt�klar�n� sorduk. Ald���m�z 
cevaplar bizleri oldukça sevindirdi. Çocuklar�m�z�n bu tatilde öncelikli olarak kendilerine 
zaman ay�rd�klar�n�, çok say�da kitap okuduklar�n� ve asl�nda günümüzde eksikli�i hep 
hissedilen, hepimizin büyümesine katk� sa�layan sokak oyunlar�na da vakit ay�rd�klar�n� 
ö�rendik. Dolu dolu bir sömestr tatili ya�ayan �SKEN çocuklar�n� kutluyoruz. �SKEN �nsan 
Kaynaklar� ekibi olarak çal��anlar�m�z� önemsedi�imiz kadar çal��anlar�m�z�n çocuklar�n� da 
önemsiyoruz. Biliyoruz ki, çal��mak kadar oyun oynamak da ki�isel geli�imlerine katk� 
sa�layacakt�r. Y�l boyu ba�ar� ile derslerini takip ederek, çal��malar�n� sürdüren  çocuklar�m�z�n 
okula k�sa bir ara verip verimli bir tatil ya�amalar�n�n, okul hayatlar�ndaki sürdürülebilir 
ba�ar�y� da beraberinde getirece�ine inan�yoruz. 

Bu bölümde çocuklar�m�z�n tatil aktivitelerinden baz� kesitleri sizlerle payla�mak istedik. 
�lginizi çekece�ini dü�ünüyoruz 

Çocuklarımız

(Yakup Kaytmaz'�n k�z�) 
Tatilini film izleyerek geçiren Ebru, 
drama tarz� gerçek bir konuyu ele 
alan Burçak Çerazcio�lu'nun �Mavi 
Saçl� K�z� adl� kitab�ndan çok 
etkilendi�ini belirtirken, mutlaka 
okumam�z� tavsiye ediyor.

Elif Ebru
Kaytmaz

(Muhammed Özdemir'in o�lu)
Tatilini basketbol oynayarak ve kitap 
okuyarak geçiren Mustafa, Becca 
Fitzpatrick'in �F�s�lt�� ve �Ç��l�k� adl� 
eserlerini okudu�unu bizimle payla�t�.

Mustafa
Özdemir

(Salih Durmaz'�n o�lu)
Kitap okumay� çok seven Ufuk, 
bizlere  Sara Gürbüz Özenen'in 
�Çevreci Kar�ncalar� ve Fatih 
Kalk�nç'�n �Ba�ar�y� Ya�a� adl� 
kitaplar�n� okumam�z�  tavsiye ediyor.

Ufuk
Durmaz

(H. Ufuk Ta�yürek'in k�z�)
Tatilde bol bol kitap okuyan kitap kurdu 
Cansu bizlere okumu� oldu�u, Peyami 
Safa'n�n �Dokuzuncu Hariciye Ko�u�u�, 
Re�at Nuri Güntekin'in �Çal�ku�u�, 
Becca Fitzpatrick'in �Ç��l�k, Sessizlik�, 
Suzanne Collins'in �Açl�k Oyunlar�� adl� 
kitaplar�yla Charles Dickens'in 
eserlerini okumam�z� tavsiye ediyor.

Cansu
Ta�yürek

(Ersun Ergün'ün o�lu)
Tatilde �H�zl� Okuma� kursuna 
kat�lan Burak, kurs sayesinde daha 
h�zl� ve anlayarak kitap okudu�unu 
belirtti. Bu e�itimi herkesin almas�n� 
tavsiye etti. Hal� sahada futbol 
oynamay� ve masa tenisini çok 
sevdi�ini de bizlerle payla�t�.

�akir Burak
Ergün

(Erdo�an Karda�'�n o�lu)
Tatilini teyzesi ve kuzenleriyle  geçiren 
Orçun, onlarla beraber sinemaya 
gittiklerini, playstation oynad�klar�n�, 
spor yapt�klar�n�, bilardo oynad�klar�n� 
ve yatmadan önce en az mutlaka 30 
dakika kitap okuduklar�n� söyledi.

Orçun
Karda�

(Orhan ülger'in k�z�)
Tatilini bol bol dinlenerek geçiren 
Bü�ra, bo� zamanlar�n� da müzik 
dinleyerek ve kitap okuyarak geçirmi�. 
Bizlere Serdar Öskan'�n �Kay�p Gül� 
adl� kitab�n� tavsiye ediyor.

Elif Bü�ra
Ülger



8 9

Çocuklarımız Çocuklarımız

(Hasan Basri Günbay'�n k�z�)
Kitap okudukça kelime da�arc���n�n 
ço�ald���n�, okuma ve anlama h�z�n�n 
geli�ti�ini belirten Firuze, kitaplarda 
yeni olaylar ve yeni karakterler 
buldu�unu, kitaplar�n ya�am�n 
güzelli�ini anlatt���n� belirtti. Ayr�ca 
kitap fuarlar�na giderek, orada farkl� 
ke�ifler yapmam�z gerekti�ini tavsiye 
ediyor.

Firuze Ceylan
Günbay

(�shak Gözübüyük'ün k�z�)
Merve bize yaz tatilinde okudu�u 
Khaled Hosseini'nin �Uçurtma Avc�s�� 
adl� eserini okumam�z� tavsiye etti. 
Kitapta arkada�l���n ve sadakat 
kavram�n�n önemini ve küçük 
hatalar�n büyük hatalara dönü�mesi 
sonucunda meydana gelen olaylarla 
birlikte verilen mesajlar� çok anlaml� 
buldu�unu söyleyen Merve, bu kitab� 
çok be�endi�ini dile getirdi.

Merve
Gözübüyük

(Gürsel Yüksel'in k�z�)
Tatilde en çok lazer paintball oynarak 
e�lendi�ini söyleyen Melda, kitap 
okumay� da ihmal etmemi�. Bizlere 
�Gece Evi� serisinin devam� olan 
�Uyanm��� ve �Kader�  ile Re�at Nuri 
Güntekin'in �Ac�mak� adl� kitaplar�n� 
tavsiye edebilece�ini belirtti.

Melda
Yüksel

(Ali Ya�tu'nun k�z�)
Tatilini Ankara'da akraba ziyaretleri ile 
geçiren �rem bu süre içerisinde müzik 
dinlemi�, arkada�lar�yla zaman 
geçirmi� ve geri kalan zaman�nda ise 
bol bol kitap okumu�. Kitap okuman�n 
ya�ama bak�� aç�s�n� de�i�tirdi�ini, her 
�eyi ayr�nt�lar�yla dü�ündükten sonra 
hayata geçirmeyi ö�rendi�ini belirten 
�rem'in bize okudu�u kitaplar 
konusunda da tavsiyeleri oldu. Elif 
�afak'�n �A�k� , �skender Pala'n�n �Od� 
ve Canan Tan'�n �Piraye� adl� eserleri 
�rem'in bize tavsiye etti�i kitaplardan 
sadece bir kaç�.

�rem
Ya�tu

(Mustafa Atar'�n k�z�)
Cansu, Khaled Hosseini'nin �Bin 
Muhte�em Güne�� ve �Uçurtma Avc�s��, 
Zülfü Livaneli'nin �Serenad�, A.C.Ping'in 
�Ba�ar�s�zl�k Bir Seçenek De�ildir�, Ahmet 
Günbay Y�ld�z'�n �Benim Çiçeklerim 
Ate�te Açar� ve Onur Caymaz'�n �Kalbin 
ve Tenin Bütün �stekleri� adl� kitaplar�n� 
okudu�unu belirterek, bizlere de 
okumam�z� tavsiye ediyor.

Cansu
Atar

(Orhan Özaltun'�n k�z�)
Viyolonsel, keman ve piyano çalan 
Nihan, her hafta mutlaka Çukurova 
Devlet Senfoni Orkestras�'n� dinlemeyi 
giden tam bir müzik sevdal�s�. Herkese 
mutlaka müzikle u�ra�mas�n� tavsiye 
ediyor. Kitap okumay� da çok sevdi�ini 
belirten Nihan genellikle fantastik, 
bilim kurgu ve siyasi kitaplar� okumay� 
sevdi�ini ve kitaplar� mum �����nda 
okumaktan çok ho�land���n� belirtiyor.  
Bizlere de tavsiye edece�i baz� kitaplar 
var. Bunlar Ay�e Kulin'in �Umut�, Zülfü 
Livaneli'nin �Serenad�, Amin 
Maalouf 'un �Semerkant�, Naz�m 
H�KMET'in �Yatar Bursa Kalesinde� 
(�iir kitab�), Özdemir Asaf '�n �Çiçekleri 
Yemeyin� ve Chris Cleave'nin �'Küçük 
Ar�� adl� kitaplar�.

Nihan
Özaltun

(H. Hüsnü Erçelik'in o�lu)
Dershanede yo�un  bir kamp dönemi 
geçirmesi nedeniyle tatil 
yapamad���ndan dert yanan Taylan,  
yine de f�rsat bulup sinemaya 
gidebildi�ini ve 2 film izleyebildi�ini 
belirtti. Derslerden arta kalan 
zaman�n�n bir k�sm�nda da kitap 
okuyarak zaman geçirdi�ini bizimle 
payla�t�. 

Taylan
Erçelik

(Ziya Tokmak'�n o�lu)
Yusuf tatilde bol bol dinlendi�ini, 
televizyon izleyerek ve bilgisayarda baz� 
ara�t�rmalar yaparak vakit geçirdi�ini 
belirtti. Tatilde 3 kitap okudu�unu, 
bunlar�n �Klon�, �Metro 2033� ve �Açl�k 
Oyunlar�� adl� kitaplar oldu�unu ifade 
eden Yusuf, bizlere de bu kitaplar� 
okumam�z� tavsiye ediyor.

Yusuf Cemal
Tokmak

(Kadir Özer'in o�lu)
Tatilde kitap okuman�n yan�s�ra, 
Türkiye genelinde düzenlenen öykü ve 
hikaye yar��mas�na kat�ld��� bilgisini 
veren Batuhan, �Kap�n�n Ard�nda� adl� 
eseriyle yar��maya kat�lm�� ve �u anda 
yar��ma sonucunu bekliyor. Bizlere 2 
kitap öneren Batuhan, Stephen King'in 
�Gece Yar�s�n� Dört Geçe� adl� 
kitab�n�n kendisini oldukça etkiledi�ini 
belirtti. Batuhan'� etkileyen bir di�er 
kitap ise 50 Cent'in �Zengin Ol ya da 
Denerken Öl� adl� kitab�. Bu kitapta 50 
Cent'in uyu�turucu bata��ndan 
kurtulup, Eminem ve Dr DRE ile 
birlikte Japonya' ya gitti�i ilk konserde 
ya�ad��� olaylar anlat�lm��.

Batuhan
Özer

(Ekrem Üresin'in k�z�)
Tatilini Ankara, Bolu, Kocaeli ve 
Antalya'da geçiren Gökçen, Ankara 
Estergon kalesinden çok etkilendi�ini, 
teleferi�e binmekten müthi� haz ald���n�, 
Bolu'daki do�a harikas�n�n insana huzur 
verdi�ini, do�up büyüdü�ü �ehir 
Kocaeli'ndeki �60 Evler� sahilini çok 
sevdi�ini belirtti. Tatilinin son dura�� 
olan Antalya'da bulunan Manavgat ve 
Düden �elalelerini de mutlaka görmemiz 
gerekti�ini dile getirdi. Tatilde kitap 
okumay� da ihmal etmeyen Gökçen, 
A.Turan Oflaz'�n �Fetih�, Hüseyin Nihal 
Ats�z'�n �Deli Kurt�, �Bozkurtlar� ve Ziya 
Demirel'in �Tarihten �lginç Hikâye ve 
Anekdotlar� eserlerini be�endi�ini belirtti 
ve bu kitaplar� okumam�z� tavsiye ediyor. 

Gökçen Nigar
Üresin

(Mahmut Kök'ün o�lu)
�Ben ve ailem evimizdeki kitaplara hep 
beraber 'günayd�n' diyoruz. Siz ne 
duruyorsunuz, siz de ailenizi al�n ve 
kitaplar�n�z� uyand�rmaya ba�lay�n.� 
diyen Mustafa, kitapl�klar� çok 
sevdi�ini, kitaplar�n ancak okudu�umuz 
zaman hangi mesajlar� vermek istedi�ini 
anlayabilece�imizi söylüyor.

Abisinin kitapl���nda gördü�ü, Richard 
Bach'�n �Mart� Jonathan 
LIVINGSTON�adl� kitab�n� okumas�yla 
kitap sevgisinin ba�lad���n� ve ald��� bu 
kitab� bir gecede bitirdi�ini belirten 
Mustafa, bizlere kitap okuman�n 
önemini hat�rlat�rken, hayattaki en 
büyük ba�ar�lar�n� kitap okuma 
sayesinde kazand���n� bizimle payla�t�.

Mustafa
Semih
Kök

(Kadir Özer'in o�lu)
Suhan ikiz karde�i Batuhan gibi kitap 
okumay� çok seviyor. Gülten 
Day�o�lu'nun �Kaf Da��n�n Ard�na 
Yolculuk� adl� kitab�n�n,  y�llar y�l� hiç 
geçit vermeyen Kafda��'n� a��p 
Uzakdo�u'daki gizemli dünyay� görme 
dü�ü ile ba�layan bir yolculu�u 
anlatt���n� ve sürükleyici bir kitap 
oldu�unu belirtti. Di�er kitap ise 
R.M.Ballantyne'nin �Mercan Adas��. 
Bu kitapBüyük Okyanus'taki Mercan 
Adalar�'n� merak eden denizci bir 
çocu�un gemi ile yolculu�a ç�kmas� ve 
yolculuk esnas�nda ya�anan kas�rga 
nedeniyle geminin batmas� sonucu 
ya�anan maceralar� anlat�yormu�.

Suhan
Özer



(Vehbi Akdemir'in k�z�)
Pozant�'da bulunan Karbo�az�'nda 
kartopu oynay�p çok e�lenen Elif, 
kitap okumay� da ihmal etmemi�. 
Alexandra Cavelivs'in �Leyla�, Debbie 
Macomber'in �Küçük Mucizeler 
Dükkan��, Linda Howard'�n �F�rt�na� 
ve �Kara Melek� ve son olarak ta 
Franca Cavagnoli'nin �'Henüz Çok 
Gencim� adl� eserlerini bizlerin de 
okumas�n� tavsiye ediyor.

Elif
Akdemir
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(Ha�im Ünal'�n k�z�)
Tatilini Ni�de ve Antalya'da geçiren 
Havva Nur, Ni�de'de kartopu oynay�p 
kardan adam yapman�n çok e�lenceli 
oldu�unu ifade etti. Ni�de'nin ard�ndan 
Antalya'ya geçtiklerini, orada 
Karpuzkald�ran  ve Düden �elalelerini 
gezdiklerini ve daha sonra da hayvanat 
bahçesinde çok e�lenceli vakit 
geçirdiklerini belirtti. Tatil döneminde 
tam 5 kitap okumu� Havva Nur. Canan 
Tan'�n �Yüre�im Seni Çok Sevdi�, Re�at 
Nuri Güntekin'in �Çal�ku�u�, Gülten 
Day�o�lu'nun �Fadi��,  Balzac'�n 
�Vadideki Zambak� adl� eserlerini 
okudu�unu ve bu kitaplar� 
okumayanlara mutlaka okumalar�n� 
tavsiye etti�ini dile getirdi.

Havva Nur
Ünal

(Zeliha Soylu'nun o�lu)
Semih tatilde en çok internette sörf 
yapmaktan ho�land���n�, bunun 
yan�nda Nick Arnold'un �Ac� Çeken 
Bilim Adamlar�� adl� kitab�n� da 
okudu�unu belirtti. Havalar�n kötü 
olmas�ndan yak�nan Semih, bundan 
dolay� �ehir d��� gezilerini iptal etmek 
zorunda kald�klar�n� söyledi

Semih Berkay
Soylu (Murat Av�ar'�n o�lu)

�u anda en büyük hedefinin iyi bir 
üniversitede, iyi bir bölümde okumak 
oldu�unu belirten Ramazan,  ailesiyle 
geçirdi�i sömestr tatilinde en sevdi�i 
�eyin resim yapmak, babas�yla 
bulmaca çözmek ve en önemlisi ailece 
kitap okumak oldu�unu dile getirdi. 
Bizlere Kemal Tahir'in �Esir �ehrin 
�nsanlar��, Turgut Özakman'�n ��u 
Ç�lg�n Türkler� ve Ay�e Kulin'in 
�Veda� adl� eserlerini tavsiye ediyor.

Ramazan Can
Av�ar

(�hsan �ahin'in o�lu)
Tatilde, Tarsus' ta ya�ayan dedesini 
ziyaret edip kuzenleriyle bir araya 
gelen Ömer, Edith Nesbit'in 
�Demiryolu� adl� eserini okudu�unu, 
kitaptan baz� dersler ald���n� belirtti. 
�nsanlar�n zor dönemlerinde 
umutsuzlu�a dü�seler bile, içlerindeki 
umudu hiç bir zaman yitirmemeleri ve 
sabretmeleri gerekti�ini ve mutlaka bir 
çözüm yolu olaca��n�n unutulmamas� 
gerekti�ini belirterek, bu kitab� 
okumam�z� tavsiye ediyor.

Ömer �nan
�ahin

(Vehbi Akdemir'in o�lu)
Tatilini Adana'da ailesiyle birlikte 
geçiren Serhat, karde�i Elif gibi 
Pozant�'daki kar gezisinin tatilinin en 
e�lenceli bölümü oldu�unu belirtti. 
Bizlere Adam Fawer'in �Empati� adl� 
eserini tavsiye eden Serhat, bu 
kitab�n sürükleyici ve fantastik bir 
hikayesi oldu�unu, ak�c�l��� 
nedeniyle k�sa sürede bitirilebildi�ini 
ve bu kitab� okumas� için babas�na da 
verdi�ini dile getirdi.

Serhat
Akdemir

(Memi� Alpi'nin o�lu)

Bilgisayar ortam�nda zeka ve strateji 
oyunlar� oynamay�, basketbol 
oynamay�, sinemaya gitmeyi ve kitap 
okumay� sevdi�ini söyleyen Mücahit, 
bu tatilde de hobilerine yöneldi�ini 
belirtti. Mücahit, özellikle s�nav stresi 
olanlar�n �Yerim Seni ÖSS� adl� kitab� 
okumas�n� tavsiye etti. Bu kitapta  
ÖSS'nin asl�nda o kadar zor 
olmad���n�n ve stres yap�lmas�n�n 
yersiz oldu�unun anlat�ld���n�, böylece 
de kendine güveninin artt���n� dile 
getirdi.

Mücahit
Alpi

(Adem Çelik'in k�z�)
Cansu foto�raf çekmeye ve kitap 
okumaya ilgisi oldu�u için tatilde bol 
bol foto�raf çekti�ini, bir çok kitab� 
okuma f�rsat� buldu�unu belirtti. Bu 
arada yabanc� dilini geli�tirmek 
amac�yla dil kursunu da ihmal etmemi�. 
Kitaplar ak�c� bir dille yaz�ld���nda, 
okuyucular�n o kitaplarda birer 
kahraman bulabilece�ine de�inen 
Cansu, bu kahraman� Orhan Pamuk'un 
�Saf ve Dü�ünceli Romanc�� adl� 
eserinde buldu�unu bizimle payla�t�.

Cansu
Çelik

(Ramiz Aydo�an'�n o�lu)
Alpay, Christy Brown'un kendi hayat 
hikayesini anlatt��� �Sol Aya��m� adl� 
kitab�ndan çok etkilendi�ini, bu kitab� 
okuduktan sonra kendisini çok �ansl� 
hissetti�ini ve insan isterse bir çok 
güçlükle ba�edebilece�ini söylüyor. 
Yazar�n çocuklu�unda sol ayak 
parmaklar�yla yaz� yazmak, resim 
yapmak ve daktilo kullanmak için 
gösterdi�i mücadeleyi anlatt��� kitab� 
herkese tavsiye etti�ini belirtti.

Alpay
Aydo�an

(Yusuf Dursun'un o�lu)
�Gizemli bilgileri ke�fetmek en güzel 
hobimdir.� diyen Enes, roman 
okumak hakk�nda �Onlar hayal 
dünyamda  ak�nt�ya b�rak�lan kay�k 
gibiler.�  deyip, roman okumay� ne 
kadar çok sevdi�ini göstermi� oldu. 
Bizlere de Recep �ükrü Apuhan'�n 
�Çanakkale Geçilmez�, Victor 
Hugo'nun �Sefiller� ve Jack London'�n 
�Beyaz Di��adl� kitaplar�n� 
okumam�z� tavsiye ediyor.

Enes Baki
Dursun

(�brahim Arama'n�n o�lu)
Tatilde Dershane yurdunun program� 
dahilinde ders çal��an Ömer,  yurtta 
arkada�lar�yla masa tenisi oynaman�n 
en büyük e�lencesi oldu�unu, hafta 
sonlar�nda da ailesiyle beraber vakit 
geçirmekten çok ho�land���n� ve 
ailesini çok sevdi�ini söyledi. Tatilde 3 
kitap okudu�unu, bunlar�n 
birbirleriyle ba�lant�l� �Kilit�, 
�Anahtar� ve �Kap�� adl� kitaplar 
oldu�unu belirtti. Bizlere de bu 
kitaplar� okumam�z� tavsiye ediyor.

Ömer Faruk
Arama

(Bülent Yard�mc�'n�n k�z�)
Bir çok film izleyen Bü�ra, en çok korku 
filmlerini tercih etti�ini  belirtti. Kitaplar 
hakk�nda; �Kitaplar insanlar�n 
arkada��d�r, onlar anlat�r sen dinlersin, 
seni çok farkl� yerlere götürür. E�er 
do�ru anahtar� seçersen büyülü ve 
gizemli bir kap� açar.� diyor. Bizlere de 
tatilde okudu�u 2 kitab� tavsiye eden  
Bü�ra, bunlar�n Canan Tan'�n �Yüre�im 
Seni Çok Sevdi�  ve Nam�k Kemal 
Cezmi'nin �Asl� ve Murat'�n Büyük 
A�k��' adl� romanlar� oldu�unu belirtti.

Bü�ra
Yard�mc�



İşlerimizi Tanıyalım İşlerimizi Tanıyalım

��LER�M�Z�
TANIYALIM
KAYNAKÇILIK
�sken'de �kaynakç�l�k� i�i, Mekanik Grup Müdürlü�ü bünyesinde, Kazan Bak�m 
Bölümüne ba�l� olarak hizmet vermektedir. Uluslararas� Kaynak Uzman� Zeynel 
Ramazan ATLI yönetiminde, Kaynakç�lar�m�z Nihat TA�DEM�R, Murat 
CANBOLAT ve Ekrem ÜRES�N Santralimizin kurulu�undan bu yana bu görevde 
çal��maktad�r. De�erli arkada��m�z Zeynel ATLI ve ekibi ile kaynakç�l�k i�ini 
konu�tuk, yapt�klar� i�i tan�maya ve sizlere tan�tmaya çal��t�k.

· Kaynakç�l�k nas�l bir meslektir? 
Okuyucular�m�za biraz 
anlatabilir misiniz?
Kaynak, dolgu malzemesi kullanarak 
veya kullanmadan, �s� veya bas�nç 
kullanarak malzemelerin birle�tirme 
i�lemine denir.

Görevimiz, Santral sahas� içerisinde 
bulunan ekipmanlar�n bak�m, onar�m 
ve periyodik kontrollerinde, ihtiyaç 
duyuldu�u takdirde kaynak i�lerinin 
uluslararas� standartlara uygun olarak  
yap�lmas�d�r.

Kaynak i�leri a�a��da belirtilen belli 
kurallar çerçevesinde yap�lmaktad�r:
Kaynakç�l�k teknik bilgi,tecrübe ve el 
becerisi gerektiren bir meslek dal�d�r. 
Belli zaman aral�klar�nda  yap�lan 
bak�m çal��malar� esnas�nda bize dü�en 
görev ar�zan�n güvenli bir �ekilde , 
uluslararas� standartlar çerçevesinde ve 
en k�sa zamanda giderilmesini 
sa�lamakt�r. Bunun yan�nda sistemde 
kullan�lan her malzemeye ait  bir 
kaynak prosedürü bulunmaktad�r. 
Yapt���m�z her çal��mada bu kaynak 
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prosedürünün öngördü�ü bilgiler 
do�rultusunda kaynak çal��malar� 
yap�lmaktad�r. Mevcut olmayan kaynak 
prosedürlerinin uluslararas� kaynak 
mühendisi, uluslararas� kaynak uzman�  
taraf�ndan temini sa�lanmaktad�r. 
Yap�lan kaynaklar�n kontrolleri 
uluslararas� kaynak mühendisi veya 
uluslararas� kaynak uzman� taraf�ndan 
yap�lmaktad�r.

· Bu i�te çal��an ki�ilerin nas�l bir 
e�itimden geçmi� olmas� gerekir? 
Al�nmas� gereken zorunlu sertifikalar 
var m�? 
Kaynak çal��malar�n� yapabilmesi için 
kaynakç�lar�n �uluslararas� kaynakç� 
sertifikas��na sahip olmas� 
gerekmektedir. Kaynakç� sertifikas� 
olmayanlar�n kaynak yapmas� kesinlikle 
yasakt�r. Uluslararas� geçerlili�i olan 3. 
taraf kurulu�lar (TUV, GSI-SLV vb) 
taraf�ndan sertifikaland�rma i�leminin 
yap�lmas� zorunludur.

2 y�lda bir sertifikalar�n yenilenmesi 
gerekmektedir. 6 ay kaynak yapmayan 
bir ki�inin el becerisini yitirmesinden 
dolay� sertifikas� iptal olacakt�r. 
Özellikle argon kaynak yönteminin 
planl� genel bak�m ve plans�z 
bak�mlarda yap�lmas�, di�er 
zamanlarda argon kayna�� yap�lmamas� 
sorunlar yaratmaktad�r. El becerilerinin 
devaml�l���n�n sa�lanmas� için 
periyodik olarak  kaynakç� e�itim 
programlar� haz�rlanmakta, yap�lan 
kaynaklar kontrol edilmekte ve her 
zaman kaynakç� arkada�lar emre amade 
�ekilde bekletilmektedir. E�itimlerde 
ba�ar�s�z olan arkada�lara ise daha 
yo�un e�itim programlar� uygulanarak  
el becerilerini yeniden kazanmalar� 
sa�lanmaktad�r. Özel olarak 
haz�rlanm�� e�itim stand�, Santral 
sahas� içerisinde bulunan özel ala��ml� 
malzemelerin (X20CrMoV121/ 
X2CrNiMoN22-5/ 10CrMo910 vb.) bire 
bir e�de�erleri kullan�larak haz�rlanm�� 

ve en zorlu �artlar göz önüne al�narak 
dizayn edilmi�tir. Bu e�itimlerde 
ba�ar�l� olan arkada�lar çal��ma sahas� 
ko�ullar�nda zorlanmamaktad�r.

· Santralimizde  kaç çe�it kaynak 
yöntemi uygulanmaktad�r?
      1 - Elektrik Ark Kayna��: Kaynakl� 
ba�lant� için gerekli �s�n�n elektrodlar 
aras�nda olu�turdu�u ve ark vas�tas�yla 
sa�land��� eritme kayna�� türüne denir. 
Bazik karakterli elektrodlar kullan�l�r.
      2 - Argon (TIG) Kayna��: Kaynak 
yap�lacak bölgenin bir gaz ortam� ile 
korundu�u, ark erimeyen elektrod 
yard�m� ile ve dolgu malzemesi kaynak 
banyosuna d��ardan beslenen kaynak 
yöntemi. Kullan�lan koruyucu gaz cinsi 
saf argondur.
       3 - Gazalt� (MIG/MAG) Kayna�� : 
Kaynak yap�lacak bölgenin bir gaz 
ortam� ile korundu�u ark kayna�� 
türüne denir. Santral saham�zda 2 çe�it 
gazalt� kayna�� yap�lmaktad�r.

       4 - Yüzey Koruyucu Kaplama: 
Kaplama yap�lacak metal yüzeyinin 
yüksek s�cakl��a getirilerek metal 
tozlar�n�n yüzeye kaplama �eklinde 
püskürtülmesine denir. Yüzey 
haz�rlama i�lemleri için asetilen ve 
oksijenden faydalan�l�r. Yüksek alev 
s�cakl��� sa�layabilmek için yan�c� gaz 
olarak asetilen kullan�l�r. 
       5 - Oksijen Kayna��: Ark 
olu�turmadan yüksek �s� de�erlerine 
ula��larak eriyen dolgu metali sayesinde 
kaynak i�lerinin yap�lmas�.

· Kaynakç�l�k mesle�inin  püf  
noktalar�n� anlat�r m�s�n�z?
Ekip çal��mas�na yatk�nl�k ve yüksek 
motivasyon, uygun kaynak prosedürü 
ve sertifikal� kaynakç� seçimi, malzeme 
bilgisi, uygun elektrod seçimi, kaynak 
öncesi ve  sonras� yap�lan �s�l i�lem 
bilgisi, kaynak sonras� uygun NDT 
yöntemlerinin seçilmesi ve ilgili 
kontrollerinin yap�lmas�d�r.
Ayr�ca tahribats�z muayene yöntemleri 
kaynak prosesinde mutlaka 
uygulanmas� gereken yöntemlerdir. 
Bunun nedeni ise özellikle ani 
duru�larda k�s�tl� sürelerde yap�lan 
kaynak çal��malar�nda  bas�nçl� boru 
kayna��n�n geri dönü�ü yoktur. Yap�lan 
hatal� kaynak, bak�m çal��mas�n�n 
tekrar  ba�a dönülmesi anlam�na 
gelmektedir. Bu olumsuzluklar�n 
meydana gelmemesi için kendimizi en 
iyi �ekilde yeti�tirmemiz gerekmektedir. 
Ayr�ca yakla��k  9 y�ld�r çal��t���m�z 
�irketimizde böylesi olumsuzluklar�n 
meydana gelmemesi de bizleri mutlu 
etmektedir.

· Ne gibi i� güvenli�i önlemleri 
al�yorsunuz?
Kaynak çal��malar� esnas�nda ki�isel 
koruyucu ekipmanlar�m�z�n 
kullan�lmas� i�çi sa�l��� ve i� güvenli�i 
aç�s�ndan büyük önem ta��maktad�r. 
Kaynak duman�, ���nlar� ve gazlar�n�n 
zararlar� ile ilgili bilgiler tüm bak�m 
bölümü arkada�lara verilmektedir. 
Bak�m çal��malar� esnas�nda kullan�lan 
kaynakç� maskesi, koruyucu eldivenler, 
koruyucu maskeler, kaynak çapa��ndan 
etkilenmeyen i� elbiseleri vb koruyucu 
ekipmanlar her�eyden önce bire bir 
kendi sa�l���m�z�  ve güvenli�imizi 
etkilemektedir. �irketimiz bu konular 
üzerinde oldukça hassas oldu�undan, 
i�e ba�lad���m�z ilk günden bu yana 
KKD temini konusunda hiç bir 
s�k�nt�yla kar��la�mad�k. Bundan dolay� 
tüm bak�m grubu arkada�lar�m�z ad�na 
�irket Yönetimimize te�ekkür ediyoruz.

· Mesle�inizin zor yanlar� var m�?
Bizler i�imizi severek yap�yoruz ve bu 
�ekilde zorluklar�n� çok fazla 
hissetmiyoruz. Bu nedenle de ba�ar�l� 
oldu�umuza inan�yoruz. �irketimizin 
bizlere sa�lad��� imkanlar 
do�rultusunda bizler halen, 
mesle�imizle ilgili yeni bilgiler 
ö�renmeye devam etmekte, kendimizi 
geli�tirmekte ve bu �ekilde �sken' e en 
iyi hizmeti vermeye çal��maktay�z.

·Mesle�inizin sevdi�iniz yanlar� 
nelerdir?
Mesle�imizin en sevdi�imiz yan�, 

yap�lan kaynak çal��mas� sonucunda 
sistemin sorunsuz bir �ekilde çal��t���n� 
görmektir. Bu da i�imizi daha çok 
sevmemize neden olmaktad�r. Aç�kças� 
i�imizin sevmedi�imiz bir yan� yok. 
Sistemin devaml�l���n�n sa�lanmas�nda 
bizlerin de katk�s�n�n oldu�unu bilmek 
bizleri mutlu etmektedir.

· Son olarak; kaynakç� olmak isteyen 
gençlere ne tavsiye edersiniz? Bu i�te 
nas�l ba�ar�l� olabilirler?
 Geçmi� y�llarda kaynakç�lar tecrübeli 
ustalar�n yan�nda yeti�mekteydi. 
Günümüz �artlar�nda profesyonel, 
tecrübeli ve yetkinli�i olan kaynakç� 
say�s�n�n az olmas�ndan dolay� devlet 
(valilikler, belediyeler vb) veya özel 
sektörün de te�vikleriyle Kaynak 
Teknoloji Merkezleri kurulmaktad�r.Bu 
merkezlerden al�nan e�itimler 
sonras�nda kendilerini zaman�n 

�artlar�na göre geli�tirmeleri, yeni 
bilgiler ö�renmeye istekli olmalar� 
gerekmektedir. Bu mesle�i seçenler bu 
�ekilde i�erinde ba�ar�l� olacaklard�r.
Kaynakç� arkada�lar�m�z� özverili 
çal��malar� nedeniyle tebrik ediyor, 
ba�ar�lar�n�n devam�n� diliyoruz.

İşlerimizi Tanıyalım İşlerimizi Tanıyalım
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Deniz Çevresinin Petrol 
ve Di�er Zararl� 
Maddelerle 
Kirlenmesinde Acil 
Durumlarda Müdahale 
ve Zararlar�n Tazmini 
Esaslar�na Dair Kanun 
gere�i k�y� tesislerinin Risk 
De�erlendirme ve Acil 
Müdahale Plan�'na 
(RD&AMP) sahip olmas� 
�art ko�ulmaktad�r. 
��letmemiz için bu plan 
haz�rlanm�� olup Çevre ve 
�ehircilik Bakanl��� 
taraf�ndan da 
onaylanm��t�r. Bu plan 
çerçevesinde birçok 
arkada��m�z, yo�un bir 
e�itim sürecini 
tamamlayarak deniz 
kirlili�ine müdahalede 
yetkin hale gelmi�tir. 
Bunun yan� s�ra, 
i�letmemiz olu�mas� 
muhtemel en üst seviye 
kirlilik riski için gerekli 
görülen tüm müdahele 
ekipman�n� da envanterine 

katarak, personel 
yeterlili�ini zengin 
ekipman park� ile 
tamamlam��t�r. Böylece, 
deniz kirlili�ine 
müdahalede de kendi 
kaynaklar�m�z ile kendi 
riskimizi yönetebilir hale 
geldik.

Bu kapsamda 
yönetimimizin gerekli her 
türlü kayna�� sa�lamaktaki 
kararl�l��� kadar, müdahale 
plan�nda görev alan tüm 
yöneticilerimiz ve çal��ma 
arkada�lar�m�z�n ilgi ve 
deste�i ile de bu haz�rl�k 
sürecinin organizasyonu 
son derece ba�ar�l� biçimde 
gerçekle�tirildi. Haz�rl�k 
sürecinin temelini 
olu�turan e�itimler, bu 
konuda y�llard�r faaliyet 
gösteren profesyoneller 
taraf�ndan sa�land�. Yo�un 
e�itime kat�lan 
arkada�lar�m�z�n konuya 
gösterdi�i ilgi, deniz 

kirlili�i, kirlili�in yay�l�m�, 
etkileri ve müdahale 
yöntemleri konular�n�n 
günlük konu�malar�n 
içinde yer bulmas�ndan 
anla��labiliyordu. 
E�itimler, mevzuat gere�i 
iki farkl� grup için 
düzenlendi. 
�lk grup sahada do�rudan 
olaya müdahaleyi 
gerçekle�tirecek ekip, 
ikinci grup ise müdahale 
organizasyonunu 
yürütecek olan 
yöneticilerimizden olu�tu. 

Haz�rl�k süreci 
tamamland�ktan sonra 
yine ilgili mevzuat gere�i 
y�lda iki defa yürütülmesi 
gereken tatbikat�n ilkini 
gerçekle�tirmeye s�ra geldi. 
Çevre ve �ehircilik 
Bakanl��� ile Denizcilik 
Müste�arl���'n�n 
yakla��mlar�ndan ve 
mevzuat altyap�s�ndan, 
deniz kirlili�inin 

21.10.2011 günü �sken'de yine bir ilki 
ya�ad�k ve ba�ar� hanemize yeni bir 
madde daha yazarak, 
kabiliyetlerimize bir yenisini ekledik.

önlenmesi ve müdahaleye haz�r olma 
konusunun kurumlar taraf�ndan son 
derece ciddiye ald��� anla��lmaktad�r. 
Bu çerçevede kurumlar tatbikatlara ayr� 
önem vermektedir. Tatbikatlar�n uzman 
ve yetkilendirilmi� kurulu�lar 
taraf�ndan planlanarak kontrol edilmesi 
ise �art ko�ulmaktad�r. 

Her ne kadar daha önce bir çok kez acil 
müdahalelere haz�rl�k olarak  
yürüttü�ümüz tatbikatlarla acil durum 
müdahalesine a�ina ve talimli olsak da, 
deniz ortam�nda meydana gelebilecek 
kirlili�e müdahale bizim için yeni bir 
çal��mayd�. Tatbikat�n kapsam�, 
mendirek sahas� içinde meydana gelen 
petrol türevi döküntüye müdahale 
edilerek yay�l�m�n�n önlenmesini 
içermekteydi. Öncelikle kirlili�i 

çevreleyerek yay�l�m� engellemek için 
bariyerler çekildi. Daha sonra bariyerin 
içinde tutulan kirlili�i temizlemek üzere 
s�y�r�c�lar kullan�ld�. �lgili kurumlarla 
haberle�me, deniz canl�lar�n�n 
korunmas� - kurtar�lmas�, kirlilik 
numunelerinin al�nmas�, çal��anlar�n 
korunmas� için i� güvenli�i 
önlemlerinin yürütülmesi gibi birçok 
farkl� i� ise buna paralel olarak 
yürütüldü. Bu arada elbette k�y�lar�n 
kirlilikten etkilenmesini önlemek için de 
ayr� bir grup çal��mas�n� sürdürdü. 
Toplanan at�klar�n k�y�da toplanmas� ile 
tatbikat program�n� tamamlad�k.

Bizim için bir ilk olmas�na ra�men, 
deniz ortam�nda son derece ba�ar�l� bir 
tatbikat gerçekle�tirdik. Elbette ki 
tatbikattan çok �ey ö�rendik, 

iyile�tirilmesi gereken noktalar� gördük 
ve  bu noktalarda sürekli iyile�tirme 
yönetim anlay���m�z içinde yerini ald�.
 
Bu ba�ar�l� tatbikatta görev alan tüm 
mesai arkada�lar�m�za te�ekkür 
ediyoruz. Mevzuat gere�i her 6 ayda bir 
yürütülmesi gereken bu tatbikatlar�n 
her birinde hep daha iyiye gitmenin ana 
hedefimiz oldu�unu bir kez daha 
belirtiyoruz.

Deniz Çevresinin Petrol ve 
Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine 

Müdahale Tatbikatı

Deniz Çevresinin Petrol ve 
Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine 

Müdahale Tatbikatı



18 19

9 Aral�k 2011 Cuma günü, santralimiz 
sahas�nda �deprem� senaryosu esas 
al�narak Acil Durum Tatbikat� yap�ld�. 
Yang�n söndürme ekibimiz alevlerle 
mücadelede... Tatbikat�n amac�; 
tesisimizin faaliyetleri ve bölgesel do�al 
afetler esas al�narak; çal��anlar�m�z�n, 
saham�zda bulunan misafirlerimizin ve 
yak�n çevrede ya�ayan 
vatanda�lar�m�z�n can güvenli�inin 
sa�lanmas�, çevrenin korunmas� ve 

tesislerimizin ülkemiz ekonomisine 
katk�s�n�n devaml�l���n�n kesintisiz 
olarak devam etmesi için acil durumlara 
haz�rl�kl� olmakt�r.

Tatbikat senaryosu dahilinde genel 
tahliye gerçekle�tirildi. Acil durum 
plan�m�zda görevli ekiplerimiz �yang�n 
söndürme, ilkyard�m, arama - kurtarma 
ve kimyasal madde döküntüleri� gibi acil 
durumlara uygulamal� müdahaleler 

yapm��lard�r. Senaryo gere�i kontrollü 
tatbikat yang�n�n�n söndürüldü�ü 
tatbikat�m�za, çok yo�un ya�mura 
ra�men Santralimizdeki tüm çal��anlar 
kat�larak, üst düzeyde sahiplenme 
örne�i sergilemi�lerdir.

Önümüzdeki dönemde, tatbikat gözlem 
ve tespitlerinden ç�kar�lacak iyile�tirme 
önerilerinin hayata geçirilmesi için 
çal��malar sürdürülecektir.

Sağlık,emniyet,çevre Sağlık,emniyet,çevre

2011 
AC�L DURUM 

TATB�KATI 
YAPILDI

  Sürü� esnas�nda cep telefonu kullan�m� 
trafik kazas� riskini 4 kat� art�rmaktad�r. 
Bu de�er alkollü araç kullanma ile 
e�de�erdir.

  Otomobilde emniyet kemeri takanlar�n 
ölüm ve a��r yaralanma riski %45 
oran�nda azal�r.

   Arka koltuktakilerin, ön koltukta 
oturanlara göre yaralanma riski 2 kat, 
araçtan f�rlama riski ise 7 kat daha 
fazlad�r. 

  Kaza an�nda arac�n d���na f�rlanmas� 
durumunda, ölüm riski 25 kat daha 
artmaktad�r.

  Ölümlü trafik kazalar�n�n %80'i 
evimizden 30km uzakl�kta ve en fazla 
55-60km/saat h�zlarda 
gerçekle�mektedir. 

  Ölümlü trafik kazalar�n�n %35'i �ehir 
içi yollarda gerçekle�mektedir.

  50 km/s h�zdaki bir çarp��man�n 
etkisi, 4. kattan dü�meyle e�de�erdir.

  �nsanlar�n kaslar� 25 kg'�n üzerindeki 
bir güce dayanamaz. Oysa, bir duvara 
50 km/h h�zla çarp�ld���nda, 
vücudumuzda iki tonu geçen etki 
olu�ur.

  Emniyet kemeri takanlar�n, araç 
yang�n� durumunda ya�ama �ans� 5 kat, 
suya batma durumlar�nda ise 3 kat 
daha fazlad�r.

  Her üç insandan biri hayat�n�n 
herhangi bir zaman�nda bir araç 
çarp��ma kazas�nda yaralanmaktad�r.

  Hava yast�klar� emniyet kemerinin 
etkinli�ini % 40 oran�nda art�rmaktad�r 
ve emniyet kemerine yard�mc� olmak 
için araca yerle�tirilmi�tir.

TRAF�K GÜVENL���

�Emniyet kemeri dü�ük h�zla seyir 
halindeyken pek i�e yaramaz..."
Emniyet kemeri kullanm�yorsan�z, 30 
km/s h�zda çarpt���n�zda bile, a��r 
yaralanma riski çok fazlad�r. Emniyet 
kemeri takmam�� yaral�lar�n % 70'i, 50 
km/s'dan daha dü�ük bir h�zda yol 
al�rken yaralanm��t�r. 

"Kaza yapmam, ben iyi bir 
sürücüyüm..."
�yi sürücülü�ünüz sizin kaza 
yapmaman�z� sa�layabilir, ama kötü bir 
sürücünün size çarpmayaca��n� kim 
bilebilir?

"Arac�mdan d��ar� f�rlamay� tercih 
ederim..."
Araçtan f�rlad���n�zda yumu�ak 
çimlerin üzerine mi dü�ece�inizi 
san�yorsunuz? Bir trafik kazas�nda 
araçtan hiçbir engele çarpmadan 
f�rlamak neredeyse imkans�zd�r. 
Emniyet kemeri araçta kalman�z� 
sa�lar.

  "Emniyet kemerine gerek yok, 
hava yast���m var..."
Hava yast�klar� yard�mc� bir korumad�r 
ve vücudun savrulmas�n� önlemede 
hiçbir zaman emniyet kemerinin yerini 

tutamaz. Emniyet kemeri ba�l� 
de�ilken, insan vucudu  320 km h�zla 
�i�en hava yast��� ile çarp��acakt�r.
"Benim kazayla kar��la�ma 
ihtimalim oldukça dü�ük, bunlar 
di�er insanlar�n ba��na gelir."
Kazalar�n sadece di�er insanlar�n 
ba��na geldi�ini dü�ünmek bizi 
rahatlat�r. Ancak gözard� edilmemesi 
gereken gerçekler de vard�r. Bunun ne 
zaman ba��m�za gelece�ini tahmin 
edemeyiz.

YANLI� 
B�L�NENLER VE GERÇEKLER

BAZI ÇARPICI 

RAKAMLAR
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Etkinlikler Etkinlikler

�sken 1. Streetball ve Tenis Turnuvam�z, 
05 �ubat 2012 Pazar günü �sken Sosyal 
Tesislerimizde, havalar�n da güzel 
olmas� sayesinde adeta bir �ölen 
havas�nda gerçekle�mi�tir. Streetball 
Turnuvas�'na birbirinden iddial� 
tak�mlar�m�z kat�lm��t�r. 

Yumurtal�k Kings, Çukurova Lakers, 
Adana Head, Sugözü Magic, Santral 
Bulls, �sken Warriors, �sken Wild Cat, 
Santral Hawks ve Red Storm isimli 
toplam dokuz tak�m aras�nda çok 
çeki�meli  maçlar yap�lm��t�r. Sonuçta, 
�sken çal��anlar�n�n çocuklar� Can K�l�ç, 
Cafer Çaylak ve Murat Öskan'dan  
olu�an �Red Storm� tak�m� güçlü 
rakiplerini bir bir eleyerek finale 
yükselmi� ve  çok çeki�meli ve 
centilmence geçen final maç�nda Serdal 
U�ur, Ercan Y�ld�r�m ve Erkan Atar gibi 

tecrübeli oyunculardan olu�an 
Çukurova Lakers tak�m�n�,  18-17 gibi 
az bir farkla yenerek  �ampiyonlu�a 
ula�may� ba�ararak kupay� evine 
götürmü�tür.

Yine ayn� gün Sosyal Tesislerimizde 
bulunan tenis tortlar�m�zda toplam 
ondört çal��an�m�z�n i�tirakiyle, 
�Utalar� ve �Tenise Yeni Ba�layanlar� 
�eklinde iki ayr� kategoride 
müsabakalar yap�lm��t�r. Bol güne�li 
güzel bir Adana gününde ne�e ve 
dostluk havas�n�n hakim oldu�u bir 
ortamda yap�lan müsabakalar sonucu, 
A kategorisinde (ustalar) Can K�l�ç 
birinci, Fatih Kurdak ikinci, Hayri K�l�ç 
üçüncü ve  Ayhan Kale dördüncü 
olarak dereceye girmi� ve kupa 
kazanm��lard�r. 

B kategorisinde (Yeni Ba�layan 
Çaylaklar) ise birbirinden enteresan ve 
zevkli geçen maçlar sonucunda 
Muhammed Gökalp birinci, Murat 

Öskan (Mustafa Öskan'�n o�lu) ikinci 
ve Melih Öztürk üçüncü olarak 
kupalar�n� Sn. Genel Müdürümüz 
Norbert Melcher'in  elinden alm��lard�r.

Çal��anlar�m�z e� ve çocuklar�yla 
turnuvaya kat�lm��, han�mlar e�lerini 
aktif bir �ekilde destekleyerek 
tezahüratlar yapm�� ve yar��mac�lar� 
daha da iddial� hale getirerek 
turnuvan�n çeki�meli geçmesine neden 
olmu�lard�r. �ubat ay�nda ender 
görülen s�cak ve güzel hava turnuvaya 
olan ilgiyi art�rm��, adeta ikinci bir 
Bahar �enli�i havas�nda yap�lan 
turnuvay� izleyiciler zevkle izlemi�, 
tekrar�n� �imdiden dört gözle 
beklediklerini ifade etmi�lerdir.   

İSKEN  I. STREETBALL 
ve TENİS TURNUVASI 

Geleneksel hale getirdi�imiz ve bu y�l 
dördüncüsünü düzenlemi� oldu�umuz 
Öneri Kokteylimizi 28 Aral�k 2011 
tarihinde gerçekle�tirdik.
 
Çal��anlar�m�z�n yo�un ilgisiyle gerçekle�en 
Öneri Kokteylimize Genel 
Müdürlerimizden Sn. Norbert Mercher ve 
bölüm müdürlerinin kat�l�m�,  her zaman 
oldu�u gibi s�cak ve samimi bir ortam�n 
olu�mas�n� sa�lam��t�r.

Sunumunu �nsan Kaynaklar� Uzman�m�z 
Sn. Özlem Öztürk'ün yapt��� kokteylde, 
istatistiki verilerin yan� s�ra, öneri 
sisteminin i�leyi�i hakk�nda da bilgilere  yer 

verilmi�tir. Öneri sisteminin kaliteyi artt�r�c�, 
maliyetleri dü�ürücü, i� sa�l��� ve güvenli�ini 
artt�r�c� önemine  de�inilerek,  öneri 
sistemine olan kat�l�m�n da günden güne 
artt��� vurgulanm��t�r.

Öneri sistemine ilginin her geçen y�l 
artt���n�n en önemli göstergelerinden biri de, 
bu y�l geçmi� y�llara oranla artan say�da 
ki�inin ödüle hak kazanmas� olmu�tur.  �lgili 
y�l içerisinde en az 5 önerisinin 
ödüllendirilmi� olmas� kriterini, rekor 
denecek say�da çal��an�m�z gerçekle�tirmi� 
ve toplam 24 çal��an�m�z bu anlamda ödül 
almaya hak kazanm��t�r. Bu öneri 
kokteylimizde önceki y�llardan farkl� olarak 
bir kriter daha koyarak ikinci bir kategoride 

daha ödüllendirme yapt�k. 2011 y�l�nda 
gerçekle�tirdi�imiz �leti�im Toplant�s�nda 
dile getirilen bir istekten yola ç�karak, 
sistem kuruldu�undan bu yana 5 ve üzeri 
önerisi ödüllendirilmi� olup, Öneri Kokteyli 
de�erlendirme döneminde ödül almaya hak  
kazanamayan çal��anlar�m�z� gözden 
geçirdik. Bu vesileyle  5 çal��an�m�z daha 
ödül almaya hak kazanm��t�r. 

Tüm çal��anlar�m�za ödülleri Genel 
Müdürlerimizden Sn. Norbert Mercher 
taraf�ndan takdim edilmi�tir. Keyifli ve 
samimi bir ortamda gerçekle�en kokteylimiz 
toplu foto�raf çekimiyle sona ermi�tir.

De�erli katk�lar�n�z�n devam� dile�iyle...

4. Geleneksel ÖNERİ KOKTEYLİ

Bu y�lki ileti�im toplant�m�z� 24 Ekim 2011 
tarihinde, her zaman oldu�u gibi 2 seans 
halinde gerçekle�tirdik. �irket Üst 
Yönetimimizin oldukça önem verdi�i bir 
organizasyon olan �leti�im Toplant�lar�m�z�, 
çal��anlar�m�z� Üst Yöneticilerle bir araya 
getirmesi ve kar��l�kl� görü� al��veri�ini de 
içeren toplant�lar olmas� nedeniyle,  her y�l, 
y�l sonuna do�ru gerçekle�tirmeye gayret 
ediyoruz. Tüm çal��anlar�m�z�n da oldukça 
ilgi gösterdi�i toplant�larda  Genel 
Müdürlerimiz ve baz� bölüm müdürlerimiz 
mevcut durum ve geli�meleri aktar�rken 
çal��anlar�m�z da istek, dilek veya 
ele�tirilerini iletme f�rsat� bulmaktalar. 
Bu y�lki �leti�im Toplant�m�z�n ilk seans�nda  

baz� çal��anlar�m�z�n 10. k�dem y�llar�n� 
kutlad�k. Törende; Vardiya Amirlerimizden 
Bünyamin Genç ve �hsan Acar,  Operasyon 
Müdürümüz Veyis Öztürk, Elektrik Grup 
Müdürümüz Seyhan Karabulut, , Sat�nalma 
�efimiz Abdulkerim Uluscutürk, Saha 
Operatörlerimizden Hasan K�rg�l, 
�oförlerimizden At�f �dris Ç��, �nsan 
Kaynaklar� ve Örgütsel Geli�im 
Direktörümüz Ye�im Özs�nmaz Genel 
Müdürlerimizin elinden ödüllerini ald�lar. 
10. Y�llar�n� dolduran ancak i� seyahatinde 
olmalar� sebebiyle ödül törenine kat�lamayan 
SEÇ ve Kurumsal �leti�im Direktörümüz 
Gülben Gülcan Pehlivanzade, Vardiya 
Amirlerimizden Özgür Tuncel, Enerji 
Planlama ve Raporlama Müdürümüz 
Mehmet Topeli ve  Kontrol Sistemleri 
Sorumlu �ef Mühendisimiz Zekeriya Serdal 
U�ur'un ödülleri kendilerine daha sonra 
takdim edilmi�tir.. Ödül töreninin 
devam�nda, ödül almaya hak kazanan 

çal��anlar�m�z 10. y�llar�n� tamamlamalar� 
ile ilgili duygu ve dü�üncelerini bizlerle 
payla�m��lard�r. 

Her iki seans�n sonunda her zaman oldu�u 
gibi Genel Müdürlerimiz taraf�ndan söz 
yine çal��anlar�m�za verilmi� ve verimli 
payla��mlar�n ard�ndan toplant�lar bir 
sonraki sene tekrar edilmek üzere son 
bulmu�tur.  

�LET���M 
TOPLANTISI



Her A�r�
KANSER 
DE��LD�R
Ba�l�kta yer alan cümlenin do�ru oldu�unu 
san�r�m hepimiz biliyoruz. Her insan, 
hayat�n�n farkl� dönemlerinde çe�itli a�r�lar� 
tecrübe eder. Bu a�r�lar� ço�unlukla bir 
hekime gitmeye gerek görmeden, evde 
eskiden kalan, arkada��m�z�n veya eczac� 
kalfas�n�n tavsiyesi ile ald���m�z basit a�r� 
kesici ilaçlarla geçirmeye gayret ederiz.  
Di�er yandan baz� a�r�l� durumlar�n bizim 
için alarm olarak alg�lanmas� gerekti�ini de 
ak�lda tutmal�y�z. Gidecek gibi 
görünmeyen sinsi bir s�rt a�r�s�n�, uzun 
süre devam eden grip benzeri 
semptomlar�n�z�, kolunuzda nedenini 
aç�klayamad���n�z bir a�r� ya da �i�li�i 
s�radan bir a�r� ile bir tutmak bizi geri 
dönü�ü olmayan hatalarla kar�� kar��ya 
b�rakabilir. Bu vücut a�r�lar� herhangi bir 
kanser uyar� i�areti olabilir. A�a��da basit 
olarak dü�ünülebilen ancak kanser belirtisi 
olabilecek ve ciddiye al�nmas� gereken baz� 
a�r�lara örnekler sunmaya gayret edece�iz.

S�rt a�r�s� �pankreas kanseri� anlam�na 
gelebilir. Her y�l ABD'de 44.000' den fazla 
yeni pankreas kanseri olgusu ortaya 
ç�kmaktad�r. Bu hastal�k �sessiz katil� olarak 
kabul ediliyor. Pankreas, sindirime yard�mc� 
olmak üzere asit yapan bir iç salg� bezidir ve 
karn�m�z�n derinliklerinde midenin hemen 
arkas�nda bulunur. Pankreas�n tümörleri bu 
nedenle kolayca farkedilmez. Pankreasdan 
salg�lanan asit, tümörün kanallar� t�kamas� 
ile pankreas�n kendi dokusuna zarar verir. 
Milyonlarca yeti�kin insan bel ve s�rt 
a�r�s�ndan �ikayet eder. A�r� kesici ilaçlara 
ra�men �srarla geçmeyen kal�c� a�r�lara 
ciltte sararma ve aç�k renkli d��k�lama e�lik 
ediyor ise, bu hastal��� d��lamak için bir 
hekime görünmek gerekir. Öne do�ru 
belden e�ilmekle bel ve s�rt a�r�n�z art�yor 

ise bu a�r� bel ve s�rt kaslar�n�z�n zorlanmas� 
ile ili�kilidir. Pankreas kanserine ba�l� s�rt bel 
a�r�s� öne e�ilmekle geçici olarak azal�r. Tan� 
konabilmesi için çe�itli tetkiklerin sonuçlar� 
ile de�erlendirilmesi gerekir.

Koltukalt�, boyun veya kas�k bölgelerimizde 
çok say�da lenf dü�ümleri yer al�r. Lenf 
dü�ümleri ba����kl�k sistemimiz için 
önemlidir ve beyaz kan hücreleri ile bizi d�� 
tehlikelere kar�� korur. Bu lenf dü�ümlerinde 
geli�en �lenfoma� her y�l ABD' de genç 
kad�nlar ba�ta olmak üzere 75.000' den fazla 
ki�ide tespit edilmekte ve en ölümcül 
kanserler aras�nda yer almaktad�r. Lenfoma 
belirtileri gribe benzer; yüksek ate�, gece 
terlemesi, sebebi aç�klanamayan kilo kayb� 
ilk belirtiler olabilir. Di�er belirtileri bo�az, 
burun kanamas� veya di� etlerinde �i�lik ve 
kanamad�r. Bu belirtiler bir iki hafta devam 
ederse, bir hekime görünmeniz �üphelerinizi 
ara�t�rmak için önemlidir.

Tüm zamanlar�n bir numaral� kanser nedenli 
katili olan �akci�er kanseri�nden y�lda sadece 
ABD' de 200.000 yeni vaka ortaya ç�k�yor. 
Kanser kom�u organlara yava�ça yay�l�m 
gösterdikçe kan damarlar�nda t�kanmalara 
neden olur. T�kanan damarla beslenen doku 
ve organlarda a�r� ortaya ç�kacakt�r. A�r� 
omuz, boyun ve kolun iç yüzü boyunca 
da��l�m gösterebilir, bu haliyle kalp krizi 
a�r�s�n� dü�ündürebilir. Toplumda yayg�n 
olan yanl�� bir kanaat ise akci�er 
kanserinin sadece sigara içenlerde 
görülüyor oldu�udur. Akci�er kanseri tan�s� 
konan 5 kad�ndan 1'i hayatlar�nda hiç sigara 
içmemi�tir. Geleneksel olarak, akci�er 
kanseri öksürük veya nefes darl��� ile kendini 
göstermekte, ancak kol a�r�s� da akci�er 
kanserinin bir belirtisi olarak kar��m�za 

ç�kabilmektedir. Soluk al�p verme ile ili�kisi 
olmayan bu a�r� kolun iç k�sm�nda olur ve 
zamanla kötüle�ir. A�r� eklem a�r�lar�na ve 
sinir s�k��mas�na ba�l� a�r�lara benzer; 
sabittir, oturmak, ayakta durmak ya da farkl� 
pozisyonlarda kolunuzu dayararak 
dinlendirmekle azalmaz.

Kar�ndaki �i�kinlik ve buna ba�l� a�r�lar 
�kolon (kal�n barsak) kanseri�ni 
dü�ündürür. Erken yakalanmas� için uyar� 
i�aretlerini bilmek önemlidir ve erken tan� 
ile en iyi tedavi edilebilen kanserler aras�nda 
yer al�r. Kolonoskopi s�ras�nda tespit edilen 
polipler bir risk faktörü olmakla birlikte, ilk 
belirtisi kar�ndaki �i�kinlik olabilir. Kolon 
kanserinde �i�kinli�in nedeni barsak içinde 
hareket eden gazlar�n ve d��k�n�n tümör 
taraf�ndan engellenmesidir. Kolon kanseri 
ile ilgili di�er belirtiler kanl� d��k�, d��k� 
�eklinde de�i�iklik ve acil tuvalete gitme 
hissidir. Genellikle 50 ya��ndan ba�layarak, 
her 10 y�lda bir kolonoskopi yapt�rmak 
gerekti�i söylense de, özellikle erkekseniz, 
hareketsiz ya�am ve kötü beslenme 
al��kanl�klar�n�z (haz�r g�dalar�n tüketimi 
vb) varsa ilk kolonoskopi ya��n� daha erken 
ya�lara çekmeniz gerekti�ini bilmelisiniz. 
E�er kolon kanseri öyküsü olan bir ebeveyn 
veya karde�iniz varsa, onlara kanser 
tan�s�n�n kondu�u ya�tan 10 y�l önce 
kolonoskopi yapt�rmaya ba�lanmal�d�r.

A�r�lar�n vücudumuzun en etkili ileti�im 
dili oldu�unu hep akl�m�zda tutarak 
a�r�lar�m�za kulak kabartal�m ve mutlaka 
hekim kontrolünde te�his ve tedavisine 
yönelelim.

Sa�l�kl� günlerde yine payla�mak dile�iyle.

Dr. �stemi Oral
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Etkinlikler

Yola ç�k�nca her sabah;
Bulutlara selam ver.
Ta�lara, ku�lara,
Atlara, otlara,
�nsanlara selam ver.
Ne  görürsen selam ver.
Sonra ç�kar�p cebinden aynan�
Bir selam da kendine ver.
Hat�r�n kalmas�n el gün yan�nda
Bu dünyada sen de vars�n!
Üle�tir dostlu�unu varl��a
Bir k�sm� seni de sars�n.

�Kendinize selam verebiliyorsan�z iç 
çat��malardan, tükenmi�likten, 
çaresizlikten, depresif dü�ünce ve 
duygulardan kendinizi 
koruyabiliyorsunuzdur � diyen, 
varolu�cu dü�üncenin  günümüzdeki 
temsilcisi Psikolog Dan��man Prof. Dr. 
Üstün Dökmen  12 Kas�m 2011 
tarihinde, �sken Sosyal Tesislerinde 
çal��anlar�m�za harika bir seminer 
verdi. �sken çal��anlar�n�n aileleriyle 

kat�ld��� seminerde Üstün Dökmen; 
�E�ekler san�ld��� kadar inatç� m�d�r? 
Mehter tak�m� hep iki ileri bir geri mi 
hareket eder? Çin Seddi Ay'dan 
görünür mü? Mevlana "Ne olursan ol 
gel" demi� midir? Ba�kalar�n�n 
fikirlerine kat�lmasak bile sayg� duymal� 
m�y�z? Eskimolar buzdan evlerde mi 
ya�arlar?� gibi sorular� izleyiciye 
yönelterek sunumuna interaktif bir 
boyut katt�. Bu sorular�n cevaplar�n�n 
asl�nda bildi�imiz gibi olmad���n� 
söyleyerek; "E�er biz duyduklar�m�za 

hep inanm�� olsayd�k ve ara�t�rma 
yapmasayd�k o zaman ilerleme 
olmazd�."diyerek, �Marifet iltifata 
tabidir.� sözünü vurgulad� dinleyicilere.

Üstün Dökmen, ailelerin çocuklar�na 
nas�l davranmas� gerekti�ini de anlatt�. 
Dökmen, �Çocu�unuza sürekli ders 
çal���n demeyin, bu yöntemden fayda 
sa�layamazs�n�z. Yapaca��n�z tek �ey 
s�nava birkaç gün kala çocu�unuza �ans 
dilemek için arayanlar� çocu�unuzdan 
uzak tutmakt�r. Çünkü arayanlar 
çocu�unuzun kayg�s�n� artt�r�r ve kayg� 
da ba�ar�y� dü�ürür.� diyerek ailelere 
önemli bir tavsiyede bulunmu� oldu. 

Çocuklara küçük sorumluluklar 
vermenin fayda sa�layaca��n� belirten 
Üstün Dökmen,  zorlamayla çocuklara 
bir �ey yapt�rman�n do�ru olmad���n�, 
bunun yerine iltifat etmenin büyük 
önem ta��d���n� kaydetti. �Marifet 
iltifata tabidir.� sözünü tekrarlayan 
Dökmen, çocuk e�itiminin zay�f oldu�u 
bir ülkede i�lerin iyiye gitmeyece�ini 
dile getirdi. Dökmen, ba�ar�n�n 
anahtar�n�n kar��l�kl� sayg�da, sonsuz 
sevgide oldu�unu sözlerine ekledi. 

Yakla��k üç buçuk saat süren 
sunumunda, az bilgi bol fikir üreten 
insano�lunun ezberlerini bozmas�, 
ö�rendiklerini sorgulamas�, bir konu 
hakk�nda bilgi sahibi olmas�, okumas� 
ve daha s�k dü�ünmesi gerekti�ini 
nükteli bir dille izleyiciye aktard�. 
Ailede ve toplumda sa�l�kl� ileti�imin, 
uzla�man�n, ya�ama sevinci ta��man�n 
yolunun empati yapmaktan ve hayata 
ba�ka aç�lardan bakmaktan geçti�ini 

verdi�i ilginç örneklerle anlatt�. 
�Okumak için iki eli bir araya gelmeyen 
milletin iki yakas� da bir araya gelmez. 
Bir toplum yeteri kadar okumazsa 
de�erli yazarlar�n� �skalar. Ülkem Melih 
Cevdet'i �skalam��t�r. Mevlana'y�, Faz�l 
Hüsnü'yü �skalam��t�r. Birçok de�er 
reytinge, popülere yenilmi�tir. Sekiz ay 
önce bir kitapevinin önünde gördü�üm 
18-19 ya�lar�ndaki iki genç k�z �Aaa! 
�uraya bak A�k-� Memnu'nun kitab�n� 
ç�karm��lar!� dedi�inde kitab�n yüz y�l 
evvel yaz�ld���n� �skalam��t�.� diyen 
Prof. Dr. Üstün Dökmen, sunumunu 
Ravel' in Bolerosu'nun farkl� 
dinletilerini örnek göstererek 
sonland�rd�. Dökmen, �Eserde tek bir 
takt ve melodi 24 kere tekrarlan�r. 
Her ç�k��ta farkl� enstrüman eklenir; 
Bolero hayat�m�z� özetliyor. 
Hayat monotondur, e�er siz 
becerebilirseniz ya�am�n�z�n kalitesini 
artt�r�p muhte�em bir final 
yaratabilirsiniz.� dedi. 

Konferans sonunda �nsan Kaynaklar� ve 
Örgütsel Geli�im Direktörlü�ü'nün  
�sken çal��anlar� ad�na  Prof. Dr. Üstün 
Dökmen'e te�ekkürlerini sunmas�n�n 
ard�ndan, toplant� kat�l�mc�lar�n Sn. 
Dökmen ile foto�raf çekilme 
serenomisiyle sona ermi�tir. Seminere 
kat�lan arkada�lar�m�z Prof. Dr. Üstün 
Dökmen'i zevkle dinlediklerini 
belirterek, bu tür organizasyonlar�n 
daha s�k yap�lmas� temennisi ile 
ayr�lm��lard�r.

Prof. Dr. Üstün Dökmen 
KONFERANSI

Sağlıklı Yaşam



Pilates
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Kendinize Zaman Ayırın

Son zamanlarda ünlülerin de ra�bet 
göstermesiyle bir pilates ç�lg�nl���d�r 
alm�� ba��n� gidiyor. Pilates kurslar�, 
dvd'leri, ekipmanlar� her yerde 
gözümüze çarp�yor. Peki nedir bu 
pilates sevdas�? 

Pilatesin tarihçesine bak�nca ilginç bir 
hikaye kar��m�za ç�k�yor. 
Küçüklü�ünde baz� rahats�zl�klar 
geçirmi� ve bunlar�n sonucunda vücut 
direnci azalm�� olan Joseph Pilates, pek 
çok spor dal�yla yak�ndan ilgilenir ve 
kendi kendine geli�tirdi�i baz� 
hareketlerle direncini yeniden 
kazanabildi�ini fark eder. Bunlar 
üzerinde yo�un olarak çal��arak ortaya 
bir dizi egzersiz hareketi ç�kar�r ve 
1912'de pilatesin altyap� hareketlerini 
haz�rlar. �ngiltere'de hastanelerde 
rehabilitasyon çal��malar�nda pilates 
uygulamaya ba�layan Joseph Pilates, 1. 
Dünya Sava�� s�ras�nda aile fertlerinden 
birinin Alman olmas� nedeniyle 
tutuklanarak kampa at�l�r. Bu dönemi 
iyi bir �ekilde de�erlendirerek, bugün 
dünyaca ünlenen pilatesi sava� 
kamp�nda bulunan hasta ve tutuklulara 
ö�retmeye ba�lar. O y�llarda korkunç 
bir grip salg�n� yüzünden binlerce ki�i 
ölürken Joseph Pilates'in e�itim verdi�i 
kampta ölümcül vakalar ya�anmaz ve 
hatta hasta olan gruplarda iyile�meler 
görülür ve pilates bir teknik olarak ön 
plana ç�kar.

Pilatesin amac� kilo vermek ya da kasl� 
bir vücuda sahip olmak de�il, vücut 
direnci ve kondisyonunu sa�lamakt�r. 
Joseph Pilates'in �kontroloji� ad�n� 
verdi�i metodu, zihin ve beden 
bütünlü�ünü öngören denge, nefes ve 
hareket sistemlerinin bir sentezidir. 
Eklem ve kemikleri hayat boyu 
korumak için kas güçlendiren, esneten 
ve özellikle içsel kar�n kaslar�n�n 
kuvvetlendirilmesi esas�na dayan�r. 

Kalça ve bel kemi�i rahats�zl�klar�n� 
gidermek, iskelet dengesini kurmak, 
vücuda do�ru nefes almay� ö�retmek, 
dengeli bir duru�a sahip olmak, sa�l�kl� 
bir kemik yap�s�, s�rt ve bel a�r�lar�ndan 
kurtulmak, düz ve biçimli bir kar�na, 
ince bir bele sahip olmak da pilatesin 
amaçlar� aras�nda yer almaktad�r.

Pilates 500'den fazla hareket 
içermektedir. Ancak pilateste amaç bu 
hareketlerin hepsini pe�pe�e yapmak 
de�il, i�imize yarayacak olanlar� seçip 
düzenli bir �ekilde uygulamakt�r. Do�ru 
yap�ld��� takdirde di�er egzersizler gibi 
yorgunluk hissi vermeyen, hatta sa�l�k 
ve mutluluk getiren pilatesi 
uygulamak için en ideal yol 
bir e�itmen e�li�inde 
yapmakt�r. Ancak bunun 
için f�rsat bulamayanlar 
dvd'lerini ya da kitaplar�n� edinerek 
de temel pilates hareketlerini 
yapabilirler. Pilatesi uygulamak için 
özel bir malzemeye 
ya da özel bir mekana da ihtiyaç 
bulunmamaktad�r. Sadece 
hareketlerinizi rahatl�kla 
yapabilece�iniz büyüklükte 
bir 
alan yeterlidir. 

Pilatesin en güzel 
taraflar�ndan birisi 
de ilk birkaç 
seanstan sonra 
fark� hemen 
hissediyor, k�sa 
zamanda 
kendinizi çok dinç 
hissetmeye 
ba�l�yorsunuz. 
Sadece üç 
ayd�r düzenli 
aral�klarla 
yap�yor 

olmama ra�men pilates sayesinde 
kendimi çok daha hafif ve sa�l�kl� 
hissediyorum. Ayr�ca pilatesi 
tamamlay�c� olarak zaman buldukça 
yapt���m yoga sayesinde de, 
vücudumun dengeye kavu�tu�unu ve 
zihnimin stresten ar�nd���n� 
dü�ünüyorum.

Hayat�n�zdan sporun hiç eksik 
olmamas� dileklerimizle.. 

Fatma Güney
E�itim ve Örgütsel Geli�im �efi

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
BÖLÜMÜ

Bu say�m�zda Bilgi Teknolojieri 
Bölümünü sizlerle birlikte daha 
yak�ndan tan�maya çal��aca��z. Bilgi 
Teknolojileri Bölümü say�n Ergun 
FIRAT yönetiminde Bilgi 
Teknolojileri Mühendisi Veli ���SA� 
ve Bilgi Teknolojileri Teknisyeni 
O�uzhan O�ULTEK�N ile birlikte 
çal��malar�n� yürütmektedir ve 
�irketimizin teknoloji kaynaklar�n�n 
yeni trendlere uygun olarak güncel 
olmas�n�n sa�lanmas� ve kaynaklar�n 
ihtiyaca ve önceliklere göre 
�kesintisiz� bir �ekilde,  mümkün 
olan en dü�ük maliyet ile 
yönetilmesinden sorumludur.  

Bilgi Teknolojileri Bölümü çal��anlar� 
�irketimiz bünyesinde kullan�lan bütün 
teknolojilerin minimum kesinti ve 
maksimum verim ile çal��abilmesi için, 
günlük ve haftal�k olarak gerekli 
kontrolleri ve gözlemleri yapmakta ve 
raporlamaktad�r.
Bölüm bünyesinde, Adana ve Ankara 
lokasyonunda konumlanm�� 2 adet 
sistem odas� bulunmaktad�r. Bu sistem 

odalar�  geçerli olan standartlara uygun 
bir �ekilde, �felaket senaryolar�� 
dü�ünülerek, son derece teknolojik 
olarak tasarlanm��t�r ve 7x24 olarak 
gözlenmektedir. Adana lokasyonunda 
bulunan sistem odas� �u anda 
dünyadaki en güncel otomatik gazl� 
yang�n söndürme sistemlerinden birine 
sahiptir. Bu lokasyonlar birbirlerine 
fiber altyap�l� Metro-Ethernet 
teknolojisinden faydalan�larak 
�ifrelenmi� veri  trafi�i ile, güvenli bir 
�ekilde ba�l�d�r.

Sorumluluklar� alt�ndaki konular� 
a�a��daki �ekilde 9 ana ba�l�k alt�nda 
kategorize etmektedirler: 
Network (A�), Güvenlik, ERP 
(Kurumsal Kaynak Planlama) & 
Uygulama, ��letim Sistemi, Veritaban�, 
Server & Donan�m, Yedekleme, Son 
Kullan�c� Deste�i ve Projeler.  
Bu alanlarda kullan�lan çok say�da 
�teknoloji unsurlar��, Bilgi Teknolojileri 
Bölümü taraf�ndan titizlikle ve 
standartlara uygun bir �ekilde 
yönetilmektedir. �A� ve güvenlik 
yönetimi�ni uygun bir �ekilde yerine 

getirebilmek için son derece geli�mi� ve 
güncel olan çözümlere ba�vurulmu�tur. 
Bu güncel  çözümlerin Bölüm 
taraf�ndan ba�ar�l� bir �ekilde yönetimi 
ve �irketimizdeki çal��anlar�n ilgili Bilgi 
Teknolojileri prosedürlerine uymas� 
sayesinde, iç ve d�� a� tehditlerine kar��  
çok iyi derecede güvenlik seviyesi 
sa�lanm��t�r. Bunun yan�nda baz� 
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çal��anlar�m�z�n uzaktan mobil olarak 
BT kaynaklar�na kaliteli ve güvenli bir 
�ekilde eri�im hizmetlerini de çe�itli 
teknolojileri kullanarak 
sa�lamaktad�rlar. Günümüzde, internet 
dünyas�ndaki tehditlerin sürekli artt��� 
bir dönemde, bu eri�imin güvenli bir 
�ekilde sa�lanmas�  bölümümüzün 
hassasiyetle yakla�t���  bir konudur. 
Çal��anlar�m�z�n kullan�m�na sunulmu� 
olan çok çe�itli ERP sistemleri ve 
uygulamalar� da bulunmaktad�r. Bu 
çözümler sayesinde  çal��anlar�m�z 
farkl� alanlardaki  i� verimliliklerini 
artt�rabilmekte ve  çe�itli kazan�mlar 
sa�layabilmektedirler. Bununla birlikte, 
bu uygulamalar�n altyap�s�n� olu�turan 
ve çe�itlilik arzeden  �veritabanlar�� ve 
�i�letim sistemleri� de bölümümüzün 
yönetmekten sorumlu oldu�u konular 
içerisinde yer almaktad�r. Bu 
uygulamalar�n üzerinde çal��t��� 

�sunucular� ise maksimum veri 
güvenli�ine ve hata tolerans�na sahip 
olacak �ekilde, özenle seçilmi� 
donan�mlard�r.

2011 y�l�n�n ortalar�nda hayata geçirilen 
�NETAPP veri  depoloma projesi� 
sayesinde, �irketimizin verileri çok daha 
güvenli bir platformda tutulmaya 
ba�lanm�� olup, veri güvenli�i seviyesi 
bir kademe daha artt�r�lm��t�r. 
Teknolojiye paralel, periyodik olarak 
güncellenen yedekleme sistemleri 
sayesinde de veriler felaket senaryosuna 
uygun olarak kurtar�labilecek  �ekilde  
i�lemden geçirilmektedir.

Bilgi Teknolojileri Bölümümüz, Adana 
ve Ankara lokasyonunda bulunan ve 
�son kullan�c�� olarak tabir etti�imiz, 
bilgisayar kullanan çal��anlar�m�z�n 
kar��la�t�klar� problemleri, mümkün 

olan en k�sa süre içerisinde, 
önceliklendirerek çözmeye gayret 
gösteren çok iyi bir ekibe sahiptir. 
Bölüm, sadece kendi sistemlerinin 
i�letim ve bak�m�n� de�il,  bilgi i�lem 
ekipman� kullanan bak�m bölümlerinin 
gereksinimlerini de talep geldi�i sürece 
sa�lamaya yard�mc� olmaya 
çal��maktad�r.

Arkada�lar�m�z, kullan�lan altyap�y� 
teknolojik olarak güncel tutabilmek ve 
�irket  çal��anlar�m�z�n i� verimlili�ini 
artt�rabilmek için devaml� olarak proje 
geli�tirme çal��malar� içerisinde olup, 
zaman zaman düzenlenen Bilgi 
Teknolojileri ile ilgili etkinliklere ve 
e�itimlere kat�larak vizyonlar�n� 
geni�letmektedirler.
Bölümümüzü özverili çal��malar� 
nedeniyle kutluyor, ba�ar�lar�n�n 
devam�n� diliyoruz.
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Bölümlerimizi Tanıyalım İsken'den Haberler

Uluslararas� Gemi ve Liman Tesisi 
Güvenlik Kodu Uygulama  
Yönetmeli�inin 4 ncü bölüm 15 nci 
madde 2 nci bend ( b ) f�kras� gere�ince 
16.02.2012 ile 21.02.2012 tarihlerinde 
tüm güvenlik personelinin kat�l�m� ile ;

Liman tesisi güvenlik personelinin 
tan�mlanan güvenlik görevlerini 
yetenek ve beceri ile yerine 
getirebilmelerinden emin olmak, 
Liman tesisinde meydana gelebilecek 
önemli bir güvenlik olay�nda, olay�n 
etkilerini en aza indirmek maksad�yla 
genel kolluk, yerel birimler, Güvenlik 
Müdürlü�ü, Santral Acil durum 
koordinatörü ile acil durum ekipleri 
aras�nda ileti�imi, koordinasyonu, 
kaynak elveri�lili�ini ve al�nacak 
önlemleri  test etmek, varsa eksiklikleri  
gidermek amac�yla  ISPS KOD TAL�M 
EG�TM� gerçekle�tirilmi�tir.

Güvenlik personeline yap�lacak olan 
ISPS Kod  Talim egitimi  öncesinde  
topluca Brifing verilmi� ve  talim 
egitiminde uygulanacak senaryo  her 
personelin yapaca�� görevler belirtilerek 
ayr�nt�l� bir �ekilde anlat�lm��t�r.
Talim egitiminde a�a��daki konular 
senaryo dahilinde uygulanm��t�r.
01. Kom�u tesislerde ola�an üstü 
       durumlarda hareket tarz�             
02. Tesise izinsiz giri�

03. Araç aramas� ( standart, detay )
04. Ki�i aramas�
05. Olay yeri ve delillerin korunmas�
06. Güvenlik ekipman� kullan�m� 
       ( X Ray,El detektörü,CCTV gibi)

Santrale girmek için süratle gelen 
araçlar� durdurmak amac�yla lastik 
patlatan ve yol kapama beriyerleri ile yol 
trafige kapat�larak  �TES�SE �Z�NS�Z 
G�R��� ile �YOL KAPAMA� konular� 
test edilmi�tir. 

Araç aramas�,Ki�i aramas�,Olay yerinin 
ve dellillerin korumas� konular� test 
edilmi�tir. 

Patlay�c� madde alg�lama köpekleri ISPS 
kod talim e�itiminde araçlar�n 
aranmas�nda kullan�larak test edilmi�tir.

Patlay�c� madde alg�lama dedektörü 
ISPS kod talim e�itiminde araçlar�n 
aranmas�nda kullan�larak test edilmi�tir.

Yap�lan kapsaml� ISPS Kod Talim 
e�itimi ile, Talim e�itimi boyunca 
a�a��daki tüm konular test edilmi�, 
eksiklikler yerinde giderilerek �Görev 
ba��nda e�itim ilkeleri� uygulanm�� ve 
ayn� gün saat 15.30 s�ralar�nda e�itim 
sonuçland�r�lm��t�r.

Yerel otoriteler ile ileti�imin test 
edilmesi.
Güvenlik personeli aras�nda ileti�im  
araçlar�n�n test edilmesi.
Santral içerisinde di�er bölümlerle 
ileti�imin test edilmesi
Liman Tesisi Güvenlik Plan�nda Liman 
tesisine giri� ve ç�k�� prosedürünün test 
edilmesi
Liman Tesisi Güvenlik Plan�nda �ah�s 
aramalar� prosedürünün test edilmesi
Liman Tesisi Güvenlik Plan�nda araç  
arama prosedürünün test edilmesi
Liman Tesisi Güvenlik Plan�nda 
güvenlik ihlallerinin an�nda rapor 
edilmesi prosedürünün test edilmesi
Tesis giri�lerinde olu�turulan kontrol 
noktalar�nda güvenlik personelinin 
tertiplenmesi
Ki�ilerin aranmas�nda kullan�lan 
yöntemler ve teknikler.
Araç aramas�nda dikkat edilecek 
hususlar ve kritik bölgeler
Olay yeri ve delilerin korunmas�nda 
dikkat edilecek hususlar.
Tutanak tutmada dikkat edilecek 
hususlar, Test edilmi�tir.

ISPS KOD 
TALİM EGİTİMİ

Güvenlik
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Vardiya Elektrik 
Teknisyenlerimizden Hasan 
Aslan tam bir do�a tutkunu. 
Kendisi ile küçük bir söyle�i 
yapma f�rsat� bulduk ve sizlerle 
de payla�mak istedik.

· Do�a sporlar�na olan tutkunuzun 
nedeni nedir?
Ben do�a sporlar�n� stresin panzehiri 
olarak görüyorum ve bu nedenle de s�k 
s�k vakit ay�rmaya gayret gösteriyorum. 
Ve bu, zaman içerisinde ben de tutkuya 
dönü�tü. Çünkü do�an�n sessizli�inde 
nefes al���m�n sesini, kalbimin at���n� 
duyabiliyorum. Bu da bana müthi� bir 
mutluluk veriyor.

· Ne s�kl�kta vakit ay�rabiliyorsunuz?
Aç�kças� art�k hafta sonu bir etkinlik 
yapmad���m zaman eksikli�ini 
hissediyorum.

· San�r�m �sken'li tüm 
arkada�lar�m�za da do�a sporlar�na 
kat�lmalar�n� �iddetle tavsiye 
ediyorsunuz.
Evet, gerçekten de �iddetle tüm 
arkada�lar�ma tavsiye ediyorum. Çünkü 
do�a sporlar� sayesinde ben kendimde 
hem fiziksel hem de ruhsal çok net 
de�i�iklikler gördüm. Tavsiye ediyorum 

çünkü, çok insan ile çok renk olur. Ben 
her bir kat�l�m� ayr� bir renk, farkl� 
çiçekler olarak görüyorum.

· Son bir mesaj alabilir miyiz? 
Çarp�k kentle�me ve bunun sonucunda 
olu�an betonla�ma,�ehrin 
gürültüsü,hava kirliligi,trafik ve 
saymakla bitmek bilmeyen ya�am    
ko�ullar�n�n zorlu�u, günümüz insan�n� 
do�al hayata sayg� konusunda daha 
duyarl� hale getirmi�tir.  
Bu ba�lamda; her geçen gün dünyada ve 
ülkemizde, özelde de �SKEN'de do�a 
sevgisi ile dolu, do�a sporlar� yapan ki�i 
say�s� h�zla artmaktad�r. Çünkü uzun 
y�llardan beri ald���m�z e�itimler biz 
�SKEN'lileri do�aya daha duyarl� hale 
getirirken,  çevre bilincimizi de 
geli�tirmi�tir.Günümüz insan� do�a 
sporlar�n�n dostluk , payla�ma , ekip 
çal��mas� , tak�m ruhu ve ki�isel 
yetenekleri  geli�tirdi�ini , ayr�ca ruhsal 
ve fiziksel anlamda da faydas� oldu�unu 
bilmektedir.

Ye�ilin her tonunu, ku� seslerini, 
rüzgar�n a�aç yapraklar�n� yalarken 
yapraklar�n �ark� söylemesini dinlemek 
isteyenler ile fiziksel    anlamda 
kaslar�na güç, kemiklerine esneklik   
kazand�rmak isteyenler; sizleri de 
do�a yürüyü�lerinde aram�zda 
görmek dile�iyle...

bir doğa tutkunu
“HASAN ASLAN”

Sualt� Ara�t�rmalar� Derne�i (SAD) 
ile Alman Sualt� Arkeolojisi Derne�i 
(DEGUWA) taraf�ndan haz�rlanan 
�Ka� Tarihtir� Projesi, �SKEN 
ve Dünya Bankas�'n�n katk�lar�yla 
01 Temmuz � 01 Ekim 2011 tarihleri 
aras�nda Antalya'n�n Ka� ilçesinde 
gerçekle�tirilmi�tir. Projenin amac� 
tarih boyunca hem deniz ticaret 
yollar�n�n kesi�ti�i, hem de Likya 

yolunun üzerinde bulunan Akdeniz'in 
en önemli yerle�im yerlerinden biri olan 
Ka�'�n, antik ad�yla Antiphellos'un, 
tarihsel miras�n�n genç turizm 
rehberlerine aktar�lmas�, tarihsel 
çevrenin sürdürülebilir bir �ekilde 
korunmas�n�n sa�lamas� ve yarat�lan 
fark�ndal�k ile toplumsal bir bilinç 
olu�turulmas�d�r.

Kaş Tarihtir 
Projesi 

�SKEN'in katk�lar�yla gerçekle�tirilen ve 
solist olarak Dima Tkachenko'nun 
(Keman) kat�ld���, �ef Boguslaw 
Dawidow'un yönetti�i Çukurova Devlet 
Senfoni Orkestras� konseri, 2 Mart 2012 
Cuma günü saat 20:00' da Adana 
Büyük�ehir Belediyesi Tiyatro 
Sahnesinde  Adana'l� sanatseverlerle 
bulu�tu.

Konser öncesinde YUM � DER 
(Yumurtal�k Kültür Turizm ve Do�a 
Varl�klar�n� Koruma Derne�i) açt��� 
stant arac�l���yla kat�l�mc�lara 
Yumurtal�k'�n kültür, tarih ve turizm 
de�erlerini tan�tma f�rsat� buldu. 

Çukurova Devlet Senfoni Orkestras� Konseri

Çukurova Üniversitesi taraf�ndan 
organize edilen 1. Çukurova Bölgesel 
Turizm Bulu�mas�, �SKEN'in katk�lar�yla 
17 Aral�k 2011 Cumartesi günü Mithat 
Özhan Amfisi'nde gerçekle�tirildi. 

Akademisyenlerin, kamu kurulu�u 
temsilcilerinin, turizm sektörü 
temsilcilerinin, sivil toplum örgütlerinin 
ve ö�rencilerin büyük ilgi gösterdi�i 
etkinlik süresince YUM � DER 

(Yumurtal�k Kültür Turizm ve Do�a 
Varl�klar�n� Koruma Derne�i) açt��� 
stant arac�l���yla kat�l�mc�lara 
Yumurtal�k'�n kültür, tarih ve turizm 
de�erlerini tan�tma f�rsat� buldu. 

Çukurova 
Bölgesel
Turizm 
Buluşması



Kalbim hep böyle boş mu kalacak...
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Gülmece Gülmece

Dışı da lezzetliymiş... Almadılar beni yarışmaya, yaşım tutmuyormuş!!! Yaşasın boyum kadar kupa kazandım...

Ay dokunma çok gıdıklanıyorum..hiiii hiii.

En son 75 verdiler, yok mu artıran... 
Satıyorum, satıyorum, sattım.

Satmışım anasını ben bu dünyanın...
Eurovisyon temsilcimiz Kubilay Bonomo

Küstüm...Oynamıyorum.

Bırakma beni babaaa...

Bundan sonra işe atla gidecem. 
Böyle daha rahat valla.

BU ÇALISANIMIZI 

TANIDINIZ MI?

BU ÇALISANIMIZI 

TANIDINIZ MI?

Doğru cevap veren kişiler arasından 
yapılacak olan çekilişte 
küçük süpriz hediyeler 
sizleri bekliyor...

Cevaplarınızı 29 Haziran 2012 tarihine kadar
İnsan Kaynakları Bölümüne bildirebilirsiniz.



CENG�Z EK�Z
Çok de�erli çal��ma arkada��m�z 
Cengiz Ekiz'i 15.03.2012 
tarihinde, geçirdi�i elim bir trafik 
kazas� sonucu kaybettik. �sken 
Ailesi olarak derin üzüntü 
içerisindeyiz. 15.09.2003 tarihinde 
Elektrik Bak�m Teknisyeni olarak 
�irketimizde i�e ba�layan Cengiz 
Bey,  2009 y�l�ndan bu yana 
Vardiya Elektrik teknisyeni olarak 
görev yapmaktayd�. Çal��anlar�m�z 
aras�nda kibarl��� ve centilmenli�i 
ile tan�nan Cengiz Bey'in sanata, 
özellikle de �iire olan dü�künlü�ü 
pek çok arkada��m�zca bilinmekte. 
Cengiz Bey'i buradan sevgi ve 
rahmetle anarken, kendi yazd��� 
bir �iiri sizlerle payla�mak istedik. 
Mekan� cennet olsun...

Hayata yeniden ba�lasayd�m
Hiç olmad��� kadar ya�ard�m
Bütün dertleri atard�m üstümden
Bahar ya�murlar�na hiç ald�rmazd�m
Ne �emsiye al�rd�m ne de ayakkab�
Yal�n ayak yürürdüm öylesine
Ayaklar�m toprakla bar��s�n diye
Sokaktaki boyac� çocuklara
Ayakkab�lar�m� boyat�rd�m
�ki misli para verip sevindirirdim
Yarenlik edip hat�rlar�n� sorard�m
Do�aya özgür b�rak�lan bir tay gibi
Körelmi� pas tutmu� duygular�m�n 
Dizginini k�rard�m hiç olmad��� kadar
Anneme entari, babama bir ceket al�rd�m

Do�um günlerinde onlar� �a��rt�rd�m
Gözlerindeki mutlulu�u içime gömerdim
Hiç olmad��� kadar ya�ard�m hayat�
Her sabah sana sevdi�imi söylerdim
Özel günlere paket yap�p beklemezdim
Her gün i�e ba�larken herkese günayd�n der
Onlara ismiyle hitap ederdim, �a��rt�rd�m
Gözlerindeki mutlulu�u, içlerindeki güveni görürdüm
Bilmem çok mu geç kald�k
Yolun yar�s�nday�m art�k
Ben dökülüyorum ufaktan
Sen öylesine ü�üyorsun

CENG�Z EK�Z

�K�NC� BAHAR
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M. Nurullah EK�NC� � �nsan Kaynaklar� Uzman� (05.12.2011)
M. Mustafa YILDIRIM � Ölçü ve Kontrol Teknisyeni (19.12.2011)
Ahmet AKTA� � Ölçü ve Kontrol Teknisyeni (19.12.2011)
Ahmet Ça�r� PEKER � Muhasebe Asistan� (01.02.2012)
Kaz�m Tu�berk SÖ�ÜT � Yard�mc� Finansal Kontrolör (12.03.2012)
Yekta Ç�DEM � K�demli Finansal Kontrolör (26.03.2012)
Ali GÖÇMEN � Saha Operatörü �FGD ( 16.04.2012 )
Taner TOY � Saha Operatörü � Kül & Kömür ( 16.04.2012 )

Aramıza Yeni Katılanlar

Kerim - Sibel
ÇAPUTLU

Norbert - Arife
MELCHER

Sinan - Elif
EGÜZ

Evlenenler

Gül MUTLUPOYRAZ � Damla & Duru

Asaf ARALA�AN � Belinay

Murat ÖZSOY � Elanur

Cihangir VARLI � Melisa

Murat CANBOLAT � Elif

Osman YÜLEK � Ebrar

Mehmet Can YILDIZ � �kra

Alpay Özkan - Asr�n

Dilek �AKACI � Serkan Eren

Kubilay ARAT � Arda

Ramazan Fatih AKTAN � Berk

Erkan ATAR � Emre

�brahim ARAMA � �brahim Hakk�

Ye�im ÖZSINMAZ - Alp

Ailemize 
Yeni Katılan
Bebeklerimiz

Ba�ar�l� bir i� ya�am� dileriz.

Çiftlerimize ömür boyu 
mutluluklar dileriz.

Bebeklerimize 
sa�l�kl�, mutlu
bir ömür dileriz.
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Bizden
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