
Enerji Bakan› Say›n Zeki Çakan 2 Eylül 2001
tarihinde flantiyemizi ziyaret ederek brifing
alm›flt›r.

Say›n Bakan, Türkiye’nin bu santralda
üretilecek enerjiye ihtiyac› oldu¤unu, bu üretimin
enerji sat›fl fiyatlar›nda düflüfl yaratabilece¤ini ve
projeyi desteklediklerini ifade etmifltir.

Say›n Çakan, sahada h›zla ilerleyen 
faaliyetlerden etkilendiklerini ve ‹SKEN’i bu 
organizasyondan dolay› kutlad›klar›n› bildirmifltir.

Al›nan çevresel koruma önlemlerinden 
memnun kald›klar›n› belirten Say›n Çakan, bu
uygulaman›n Türkiye’deki di¤er projeler için bir
örnek teflkil edebilece¤ini söylemifltir.

SES’imiz
SES ve YEREL YAfiAM
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‹nflaat›m›z›n birinci y›l›nda, baflar›l› bir flekilde
yürüyen Projemizle sizlere ulaflman›n mutlulu¤u-
nu yafl›yoruz. Amac›m›z, ülkemizin enerji ihtiyac›-
n›n karfl›lanmas›na yard›mc› olacak, yöre ekono-
misine ve sosyal kalk›nmaya katk› yapacak, gelifl-
mifl çevre koruma yöntem ve uygulamalar›yla, ileri
teknolojiye dayal› bir projeyi hayata geçirmektir.
Bugün bu hedefe do¤ru h›zla ilerledi¤imizi görü-
yoruz.

Türkiye’ye, 1,5 milyar Dolarl›k d›fl kredi ile bu
teknoloji yat›r›m›n› kazand›ran Projemiz, ayn› za-
manda ülkemizde çevre konusunda da bir ilki ger-
çeklefltirerek, inflaat ve iflletme aflamalar›nda bir
“Çevresel ‹zleme ve Yönetim Program›” uygula-
maktad›r. Böylelikle, Çevresel Etki De¤erlendirme-
si (ÇED) raporunda belirtilen taahhütlere ve Dün-
ya Bankas› Standartlar›’na uyulup uyulmad›¤› iz-
lenmekte, ilgili ve yetkililerin inceleme ve denetim-
lerine sunulmaktad›r.

‹SKEN, her zaman, her türlü denetime ve bir-
likte çal›flmaya aç›kt›r ve kat›l›mdan büyük mem-
nuniyet duymaktad›r. Bugüne kadar Projemizi ye-
rinde inceleyen, denetleyen, görüfl, elefltiri, be¤eni
ve önerilerini bizimle paylaflan yöre sakinlerine,
uzmanlara, meslek odalar›na, sivil toplum temsil-

cilerine, bas›n›m›za, yetkililere ve ilgililere teflek-
kür ederiz. Buradan, bütün sivil toplum kurulufl-
lar›m›z ile halk›m›z›n temsilcilerine her zamanki
ça¤r›m›z› yineliyoruz: “Buyrun izleme çal›flmala-
r›na kat›l›n, her türlü görüfl, katk›, yorum, elefltiri,
öneri ve dileklerinizi lütfen bizimle paylafl›n.” 

Sürmekte olan inflaat çal›flmalar›nda flu anda,
2000 civar›nda insan çal›flmakta olup, yaklafl›k
10.000 kifliye ekmek götürülmektedir. ‹flgücü, mal
ve hizmet piyasalar›nda hareketlilik yaflanmakta,
bunun artaca¤› da tahmin edilmektedir. Baz› ör-
neklerine bültenlerimizde yer verece¤imiz sosyo-
ekonomik kalk›nmaya katk› ve yöreyle toplumsal
düzeyde (sanat›yla, e¤lencesiyle, sporuyla) bütün-
leflme çabalar›m›z da sürmektedir.

Bütün bu giriflimler, “‹nsan için kalk›nma”
yaklafl›m›m›z›n bir ürünüdür. SES Projesi, inflaat
hedefinden flaflmadan, çevreye duyarl› ve insana
sayg›l› biçimde ilerliyor. Yöresel ve ulusal kalk›n-
mam›za katk› yapmaya devam ediyor.

‹lerleyen aflamalarda, yeni geliflmelerle bulufl-
mak üzere sa¤l›cakla kal›n. Bu arada Büyük
Atatürk’ün belirtti¤i gibi; “Hiçbir fleye ihtiyac›m›z
yok, yaln›z bir fleye ihtiyac›m›z vard›r; çal›flkan ol-
mak”. 

Enerji Bakan›’ndan Anlaml› Ziyaret

Enerji Bakan› Say›n Zeki Çakan flantiyemizde yetkililerle...

‹SKEN’in sponsorlu¤unu
üstlendi¤i Ceyhanspor, Türkiye
profesyonel 3.Lig’inde 2.
Grup’da Ceyhan ilçesini büyük
bir baflar›yla temsil etmektedir.

2001-2002 y›l› futbol 
sezonunda iyi bir performans
yakalad›klar›n› belirten
Ceyhanspor Kulüp Müdürü
Say›n Hümmet Uzel, 2. Lig’e
yükselmeyi amaçlad›klar›n›
ifade etmifltir. 

‹sken olarak Ceyhanspor’a
baflar›lar dileriz.

Milli Coflku...
30 A¤ustos Zafer Bayram› 

kutlamalar› Yumurtal›k Kaymakaml›¤›,
Garnizonu ve Yumurtal›k
Belediyesi’nin baflar›l› iflbirli¤i ve
‹SKEN Sponsorlu¤unda muhteflem bir
flenli¤e dönüflmüfltür.

Çevre ilçelerin imrenerek izledi¤i,
‹SKEN’in sponsorlu¤undaki flenli¤e,
Suat Suna ve di¤er baz› yerel
sanatç›lar verdikleri muhteflem 
konserlerle renk katm›flt›r.

Bunun yan›s›ra, 100. Y›l Marfl›
eflli¤inde deniz ortas›ndaki tarihi 
kaleden yap›lan havai fiflek gösterileri,
kay›klar ve bal›kç› teknelerinin fener
alay› izleyicileri büyülemifltir. 
fienliklerin sponsoru ‹SKEN’e ve
katk›da bulunanlara flükran plaketi 
verilmifltir.

Sugözü
Enerji
Santral›
Bölgede 
‹stihdam
Kayna¤›
Oldu

Sugözü Enerji Santral›’n›n halen devam eden 
inflaat faaliyetleri kapsam›nda mevcut durumda
2000’den fazla çal›flan bulunmaktad›r.

Bu say›n›n 1000’den fazlas› yöre halk›ndan 
(Sugözü Köyü, Yumurtal›k-Ceyhan ilçeleri ve 
Adana ili) oluflmaktad›r.

H›zl› ve baflar›l› bir flekilde devam eden santral
inflaat›n›n ilerleyen aflamalar›nda da ifle al›mlar
devam edecektir.

Ceyhanspor’da Hedef 2. Lig

Ceyhanspor 3. ligde baflar›l› bir performans gösteriyor.
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Çevre Konusunda Taviz Yok
ÇED Raporu’na göre, SES Projesi’nin tüm

aflamalar›nda bir çevresel izleme program›
yürütülecektir. Bu ba¤lamda, projenin inflaat
aflamas›n› kapsayan program, Kas›m 2000’de
bafllam›fl olup, çal›flmalar Adana ‹l Çevre
Müdürlü¤ü’nün bilgisi dahilinde büyük bir
baflar› ile devam etmektedir.
Bu amaçla,
• At›ksu Ar›tma Üniteleri Ayl›k Deflarj Kontrolü,
• Ayl›k Gürültü Ölçümleri, 
• Mevsimsel Yüzey Suyu Ölçümleri yap›lmaktad›r.

Nehirlerimiz
Ölçülüyor

SES’in yak›n çevresindeki K›zlarsuyu
ve Karaçal› derelerindeki istasyon 
noktalar›nda mevsimsel su kalitesi 
ölçümleri yürütülmektedir.

Sonuçlar›n izlenmesinde; inflaat
çal›flmalar›ndan kaynaklanan bir yüzey
suyu kirlili¤inin söz konusu olmad›¤›
gözlenmektedir. ‹zleme sürmektedir.

Gürültü Kontrol Alt›nda
Çevresel izleme program›

kapsam›nda SES proje sahas›
yak›nlar›nda sürekli gürültü
seviyesi ölçümleri 
yap›lmaktad›r. ‹nflaat alan› ve
çevresinde yap›lan sürekli
gürültü ölçümleri, Gürültü
Kontrol Yönetmeli¤i’ndeki
s›n›r de¤erlerin alt›ndad›r.

SES ve ÇEVRE

A¤ustos 2001

Temmuz 2001

Haziran 2001

May›s 2001

Nisan 2001

Mart 2001

fiubat 2001

Ocak 2001

Aral›k 2000

Kas›m 2000

50 55 60 65 70 75

Gürültü Seviyesi (dBA)

Gürültü Kontrol Yönetmeli¤i’nde belirtilen s›n›r de¤er 70 dBA’d›r. Temmuz 2001 ay› içerisinde gürültü
seviyesinde görülen %1’lik fazlal›k A¤ustos 2001 ay›nda normal seviyeye çekilmifltir

● De¤iflik tarihlerde yetkili ve
ilgililer taraf›ndan yap›lan
inceleme, denetim ve
ziyaretlerde yat›r›mc›
taraf›ndan sahadaki bütün
çal›flmalar›n yürürlükteki
mevzuat ve hukuki 
düzenlemeler ile verilen 
taahhütlere ve ÇED
Raporunda belirtilen 
yükümlülüklere uygun ve
uyumlu flekilde sürdürüldü¤ü

belirtilmifl, izlenmifl ve tespit
edilmifltir.

● Hem Erozyon kontrolü, hem
de çevre düzenleme amac›yla
sahada a¤açland›rma
çal›flmalar› bafllam›fl, bugüne
kadar yaklafl›k 100.000 adet
fidan dikilmifltir.

● Bütün çevre kontrol 
teknolojilerinin (su ar›tma
tesisleri, baca tesisleri, baca
gaz› ar›tmalar› ve filtreler)

inflaat iflleri ve montajlar›na
bafllanm›flt›r.

● ‹nflaat aflamas›nda sahada
oluflabilecek tozun önlenmesi
için bütün tedbirler al›nm›fl ve
titizlikle uygulanmaktad›r.

● Do¤al dengenin bozulmamas›
için sahada drenaj kanallar›
yap›lm›fl ve hafriyat topra¤›
peyzaj amac›yla yeniden 
kullan›lmaktad›r.

Santral›n ‹nflaat Çal›flmalar› Büyük Bir Titizlikle Yürütülüyor

Bugüne kadar yürütülen izleme çal›flmalar›nda, ÇED Raporu’nda
belirtilen taahhütlerin yerine getirilmesi için tüm önlemlerin al›nd›¤› ve

yap›lan ölçümlerin s›n›r de¤erlerin alt›nda kald›¤› görülmektedir.

‹zleme program› çerçevesinde,
inflaat sahas›nda yer alan at›ksu
ar›tma ünitelerinden (A1, A2, B ve
C) yap›lan deflarjlar her ay kontrol
edilmektedir. Deflarj izin belgeleri de
al›nm›flt›r.

Kamu kurumlar›na ait resmi 
laboratuvarlarda yap›lan at›ksu 
analizleri, Su Kirlili¤i Kontrolü
Yönetmeli¤i (SKKY) ile belirlenen
s›n›r de¤erlerin alt›ndad›r.

At›ksular Ar›t›l›yor

Ar›tma üniteleri A1 ve A2

BO‹: Biyolojik Oksijen ‹htiyac›           KO‹: Kimyasal Oksijen ‹htiyac›           AKM: Ask›da Kat› Madde
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