YÖREN‹N SES‹
ﬁiir Köﬂesi

S‹ZDEN GELENLER
Sugözü Enerji Santral›n›n yöre kalk›nmas› ve bölge insan›
için bir umut kap›s› ve ülkemiz için ne kadar önemli bir yat›r›m oldu¤u gerçe¤i her gün biraz daha anlaﬂ›l›yor. ‹ﬂte
bu gerçe¤i en güzel ﬂekilde ifade eden bir mektubu hep
beraber okuyal›m.

Köyümüz yak›nlar›nda yap›lmakta olan termik santral
için inﬂaat›na baﬂlanmadan öncede, sonrada ve ﬂu
anda da bir tak›m kiﬂi ve kuruluﬂlar bu santral›n
olumsuz etkilerini saymakla bitiremediler. Fakat bu
santral›n istimlâk safhas›ndan bugüne kadar ve faaliyete
geçtikten sonra, bu bölgeye ekonomik yönden neler kataca¤›n› hiç
dile getirmediler.
Termik Santrale karﬂ› olan çevreler, yöremizde inﬂa edilmekte olan bu
santral› Yata¤an Termik Santral› ile k›yaslayarak, çevreye büyük zararlar›
olaca¤›n› savunuyorlar.
Bizler bu yörenin insanlar› olarak santral› iﬂletecek olan firman›n maddi
ç›karlar›ndan önce insan sa¤l›¤›n› ve insan sa¤l›¤› için çok önemli olan
çevreyi kirletmemek için teknolojinin en son imkanlar›n› kullanaca¤›na ve
buna göre projelerini yapm›ﬂ olduklar›na gönülden inan›yoruz.
Termik Santral iﬂletmecisi firman›n; santrale karﬂ› olan kiﬂi ve kuruluﬂlar›n
olumsuz söylevlerini boﬂa ç›karmak için bu çevreyi ayn› zamanda çevrenin
simgesi olan yemyeﬂil a¤açlarla donatacaklar› konusundaki sözlerine
güveniyoruz.
Evlerimizde elektriklerimizin bir dakika bile kesilmesine tepki gösterirken,
elektrik kesintilerine karﬂ› ç›karken; elektrik enerjisi üretecek olan bir tesise
baz› çevrelerin karﬂ› ç›kmas› abesle iﬂtigalden baﬂka bir ﬂey e¤ildir.
Ça¤›m›zda bir ülkenin kalk›nm›ﬂl›¤› üretti¤i ve tüketti¤i elektrik enerjisi miktar› ile ölçülmektedir.
Termik Santral; üretece¤i elektrik ile ülke ekonomisine katk›da bulunaca¤›
gibi, birkaç seneden beri de yöre halk›na ekonomik yönden büyük katk›lar
sa¤lamaktad›r. Santral çal›ﬂt›¤› sürece Ceyhan, Yumurtal›k ve çevresi bu
ekenomik katk›lardan paylar›n› alacaklard›r.
Bugün yurdumuzda sanayi tesisi olmadan bile çevrenin nas›l tahrip edildi¤ini
bas›ndan, medyadan okuyoruz. Sahillerimizin turizm ad› alt›nda nas›l bir
beton y›¤›n› haline geldi¤ini görüyoruz. Senelerdir tüm bunlar olurken, bu
güzel çevreler ya¤malan›rken sesleri ç›kmayanlar, bugün santral›n çevreye
verece¤i zarardan bahsetmektedirler.
Oysa bu santral›n; çevremizde ve bölgede çevre kirlili¤i yapaca¤›na inanmad›¤›m›z gibi, y›llar boyu bu bölgeye sa¤layaca¤› ekonomik katk›lar ile belki
de bölgemizin çehresi de¤iﬂecektir.
Bölgemiz sadece tar›m yap›lan bir bölge de¤il, bir sürü sanayi tesisinin yer
ald›¤› bir bölge olacakt›r.
Bu yörenin insanlar› olarak termik santral›n bizim topraklar›m›z üzerinde
inﬂa edilmesi bizleri sevindirmekte olup; çevremize herhangi olumsuz etkilerinin olmayaca¤› konusundaki inanc›m›zda tamd›r.
Belki, karﬂ› olan çevreler bizleri cahillikle, hiçbir ﬂey bilmemekle suçlayacaklard›r. Ama hep beraber yaﬂayaca¤›z ve görece¤iz, hemde santral›m›z›n
b›rak›n zararl› etkilerini, santral yetkililerinin alaca¤› tedbirlerle ﬂimdikinden
daha daha güzel bir çevre oluﬂturarak daha daha uzun yaﬂayarak görece¤iz.
Köyümüzün yak›n›nda bir termik santral inﬂa ediliyor, herﬂeyden önce bu
bizim santral›m›zd›r.
S.S. 162 nolu Adana ‹li Yumurtal›k ‹lçesi

Termik Santral›
Gelsin diyen halk›n oldu murad›
Verimsiz k›r da¤lar iﬂe yarad›
Yabay› k›rd›kda att›k sarad›
Hoﬂgeldin yöreye termik santral›
Yar›n elektrik verir ülkeye
Nice sanayiciler gelir bölgeye
A¤aç dik yetiﬂtir otur gölgeye
Zarar etmez ona termik santral›
Hiçbir iﬂ yerine gelmeyin karﬂ›
Yar›n çevre köyler olacak çarﬂ›
O zaman söylenir termikin marﬂ›
‹ﬂ getirir bize termik santral›
Aleyhine çok söz at›ld› onun
Yarar› zarardan daha çok bunun
Bak ekmek kap›s› oldu ço¤unun
Aﬂ getirdi bize termik santral›
Devlet yapt›r›yor bölgeye hizmet
Yap›lmas› için gel sende azmet
Az zarar› varsa onuda hazmet
Yarar› çok halka termik santral›
Yöreye aç›ld› bir iﬂ sahas›
Onlarca insana ekmek kap›s›
Hele birkez bitsin onun yap›s›
Bak ne yarar yapar termik santral›
Birgün tütecektir baca duman›
Art niyetlilerin kalkar güman›
Teknik geliﬂmiﬂtir uzay zaman›
Yöreye can verir termik santral›
Bin teﬂekkür olsun GAMA TEKFEN’e
Yirmibir yüzy›lda gelen bu Fen’e
Hizmet verecektir belki yüz sene
Ülkeye yararl› termik santral›
Baz›lar› k›zmas›n DERTL‹ KAZIM’a
‹yi kulak versin benim yaz›ma
Nolur katlans›nlar bu kez haz›ma
‹nﬂaallah hay›rl›d›r termik santral›.
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‹SKEN bölgenin parlayan y›ld›z›
Projenin yaklaﬂ›k 1.5 y›ld›r süren inﬂaat çal›ﬂmalar›nda yar›dan ço¤u bölgeden olmak
üzere halen yaklaﬂ›k 4050 kiﬂi çal›ﬂmaktad›r. Bu say› her geçen gün artmaktad›r.
‹stihdam imkanlar›n›n bölge ekonomisine yapt›¤› dolayl› katk› ticari hayatta aç›kca
görülmektedir. Günden güne artan eleman al›mlar› ve kurulacak sosyal tesislerle
bölgenin altyap›s› ve çevre düzenlemeleri daha da geliﬂecektir.
Santral yap›m çal›ﬂmalar› h›zla sürüyor. %75’lik bölümü
tamamlanma aﬂamas›na gelen proje çal›ﬂmalar›nda, baca, ﬂalt
sahas› ve iskele tamamlanmak üzere. Bacagaz› ar›tma üniteleri, türbin, kazanlar, su ar›tma üniteleri de yar›y› geçmiﬂ durumda.
Alman teknolojisi ve iﬂletme
tecrübesiyle yürütülen ve Almanya’daki benzerleri kentlerin içinde
çal›ﬂan bu projenin bütün ar›tma
üniteleri ve filtre sistemlerinin yap›m› da di¤er bölümlerle birlikte gerçekleﬂtiriliyor.
Yap›m›nda ﬂu an itibariyle, yar›dan fazlas› yöreden olmak üzere,
4000’den fazla insan›n el eme¤i,
göz nuru ve beyin gücüyle katk›da
bulundu¤u proje yörenin ekonomik
motoru ve sosyal ilgi oda¤› olmaya
da devam ediyor.
Baﬂlang›c›ndan bu yana bölgesiyle kaynaﬂmay› amaçlayan yat›r›m bu hedefe de ad›m ad›m ilerli-

yor. Bu say›m›zda sizlerden gelenlere ve yöreden seslere yer
verdik.
4. sayfam›zda Dertli Kaz›m dostumuzun ﬂiirini okuyunca
fazla söze hacet yok diyoruz:
SES’imiz hepimizin SES‹, SES’imiz halk›m›z›n SES‹.

SES ve ÇEVRE
ÇEVRE DENET‹M‹ YÖNETMEL‹⁄‹ YÜRÜRLÜKTE!
Çevre Bakanl›¤›’n›n Çevre Denetimi Yönetmeli¤i uyar›nca, endüstriyel tesisler ve iﬂletmeler inﬂaat ve üretimin
her aﬂamas›nda çevre denetimine tabi olacakt›r.
Denetimler, Bakanl›¤›n yetkili k›ld›¤› birimler taraf›ndan yap›lacakt›r.
Yap›lacak denetim s›ras›nda, Çevre Kanunu’nda belirtilen ilkelere uyulmad›¤›n›n veya yükümlülüklerin yerine getirilmedi¤inin saptanmas› durumunda, ilgili kuruluﬂ veya
iﬂletmelere, yükümlülüklerini yerine getirmeleri için ek süre verilecek, süre sonunda yine yükümlülüklerini yerine ge-

tirmeyen kuruluﬂ veya iﬂletmelere çeﬂitli yapt›r›mlar uygulanacakt›r.
Sugözü Enerji Santral›’m›z, iﬂletmeye al›nd›¤›nda bu
denetimlere haz›r olabilmek amac›yla, çevresel izleme
çal›ﬂmalar›na inﬂaat faaliyetlerine geçmeden önce baﬂlam›ﬂt›r. Bu kapsamda, tesis içi çevre denetimleri sürekli
olarak yap›lmakta ve gerekli tüm ölçüm ve analizler
yapt›r›larak, ayl›k izleme raporlar› haz›rlanmaktad›r.
Bu çevre yönetim ve izleme program›, iﬂletme döneminde de aynen sürecektir.

HAVA-YÜZEY SUYU-ATIKSU-GÜRÜLTÜ KONTROL ALTINDA
SES’in inﬂaat aﬂamas› s›ras›nda gerçekleﬂtirilen çevresel izleme program› Kas›m 2000-Ekim 2001 tarihleri
aras›nda birinci y›l›n› tamamlam›ﬂ olup, Kas›m 2001 tarihi itibariyle de ikinci y›l›na devam etmektedir. Elde edilen ölçüm sonuçlar› ‹l Sa¤l›k ve ‹l Çevre Müdürlüklerine de bir kopyas› gönderilen ayl›k raporlarda detayl› olarak de¤erlendirilmiﬂtir.

Hava Kalitesi Ölçülüyor
Bölgedeki hava kalitesinin belirlenmesi amac›yla,
Aral›k 2001 tarihinden itibaren sürekli hava kalitesi
izleme çal›ﬂmalar› baﬂlam›ﬂt›r. ﬁu ana kadar Aral›k
2001, Ocak ve ﬁubat 2002 dönemlerine ait analiz sonuçlar› elde edilmiﬂtir.
Bu çal›ﬂma kapsam›nda, alt› örnekleme noktas›na
(Sugözü Demirtaﬂ, Gölovas›, Kurtkula¤›, Narl›ören ve
Hamzal› köyleri) yerleﬂtirilen difüzyon tüpleri yard›m› ile ayl›k NO2 ve SO2 yer seviyesi konsantrasyonlar› ölçülmektedir.

Grafiklerden de görülece¤i üzere, Aral›k 2001 ve
Ocak 2002 dönemine ait ayl›k ortalama NO2 ve SO2
yer seviyesi konsantrasyonlar›, Türk Hava Kalitesinin
Korunmas› Yönetmeli¤i’nde (HKKY) yer alan uzun
vadeli s›n›r (UVS) de¤erlerin oldukça alt›nda bulunmuﬂtur.

At›ksu Deﬂarjlar› Sorunsuz
‹nﬂaat sahas›nda yer alan dört ar›tma ünitesinden yap›lan deﬂarjlar
her ay kontrol edilmektedir. Bugüne kadar yap›lan tüm analizlerin ölçüm sonuçlar› de¤erlendirildi¤inde; Su Kirlili¤i Kontrolü Yönetmeli¤i’nin standart de¤erlerinin sa¤land›¤› görülmektedir.
Ayn› zamanda, tüm ar›tma üniteleri için deﬂarj izinleri Adana Valili¤i’nden müteahhit firma taraf›ndan al›nm›ﬂt›r.

Gürültü Kontrol Alt›nda
‹nﬂaat sahas›nda her ay yap›lan gürültü ölçümleri Türk Çevre
Mevzuat›’nda yer alan Türk Gürültü Kontrol Yönetmeli¤i ilgili
limit de¤erlerini sa¤lamaktad›r.
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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

Dereler ve Yeralt› Sular› da Sürekli ‹zleniyor
SES’in yak›n çevresinde yer alan yüzey sular›ndan Karaçal› Deresi ile bu derenin K›zlarsuyu Deresi’ne birleﬂti¤i yerin memba ve mansab›nda su kalitesi ölçümleri mevsimsel olarak gerçekleﬂtirilmektedir.
Birinci y›l izleme program› boyunca dört mevsimde gerçekleﬂtirilen ve ikinci y›l izleme program›nda
sonbahar (Kas›m, 2001) ve k›ﬂ mevsimlerinde (Ocak,
2002) yap›lm›ﬂ olan yüzey suyu analiz sonuçlar› de¤erlendirildi¤inde; inﬂaat çal›ﬂmalar›ndan kaynaklanan bir yüzey suyu kirlili¤i olmad›¤› görülmektedir.
Ayr›ca, yeralt› sular› da izlenmeye baﬂlam›ﬂt›r.
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YÖREN‹N SES‹
ﬁiir Köﬂesi

S‹ZDEN GELENLER
Sugözü Enerji Santral›n›n yöre kalk›nmas› ve bölge insan›
için bir umut kap›s› ve ülkemiz için ne kadar önemli bir yat›r›m oldu¤u gerçe¤i her gün biraz daha anlaﬂ›l›yor. ‹ﬂte
bu gerçe¤i en güzel ﬂekilde ifade eden bir mektubu hep
beraber okuyal›m.

Köyümüz yak›nlar›nda yap›lmakta olan termik santral
için inﬂaat›na baﬂlanmadan öncede, sonrada ve ﬂu
anda da bir tak›m kiﬂi ve kuruluﬂlar bu santral›n
olumsuz etkilerini saymakla bitiremediler. Fakat bu
santral›n istimlâk safhas›ndan bugüne kadar ve faaliyete
geçtikten sonra, bu bölgeye ekonomik yönden neler kataca¤›n› hiç
dile getirmediler.
Termik Santrale karﬂ› olan çevreler, yöremizde inﬂa edilmekte olan bu
santral› Yata¤an Termik Santral› ile k›yaslayarak, çevreye büyük zararlar›
olaca¤›n› savunuyorlar.
Bizler bu yörenin insanlar› olarak santral› iﬂletecek olan firman›n maddi
ç›karlar›ndan önce insan sa¤l›¤›n› ve insan sa¤l›¤› için çok önemli olan
çevreyi kirletmemek için teknolojinin en son imkanlar›n› kullanaca¤›na ve
buna göre projelerini yapm›ﬂ olduklar›na gönülden inan›yoruz.
Termik Santral iﬂletmecisi firman›n; santrale karﬂ› olan kiﬂi ve kuruluﬂlar›n
olumsuz söylevlerini boﬂa ç›karmak için bu çevreyi ayn› zamanda çevrenin
simgesi olan yemyeﬂil a¤açlarla donatacaklar› konusundaki sözlerine
güveniyoruz.
Evlerimizde elektriklerimizin bir dakika bile kesilmesine tepki gösterirken,
elektrik kesintilerine karﬂ› ç›karken; elektrik enerjisi üretecek olan bir tesise
baz› çevrelerin karﬂ› ç›kmas› abesle iﬂtigalden baﬂka bir ﬂey e¤ildir.
Ça¤›m›zda bir ülkenin kalk›nm›ﬂl›¤› üretti¤i ve tüketti¤i elektrik enerjisi miktar› ile ölçülmektedir.
Termik Santral; üretece¤i elektrik ile ülke ekonomisine katk›da bulunaca¤›
gibi, birkaç seneden beri de yöre halk›na ekonomik yönden büyük katk›lar
sa¤lamaktad›r. Santral çal›ﬂt›¤› sürece Ceyhan, Yumurtal›k ve çevresi bu
ekenomik katk›lardan paylar›n› alacaklard›r.
Bugün yurdumuzda sanayi tesisi olmadan bile çevrenin nas›l tahrip edildi¤ini
bas›ndan, medyadan okuyoruz. Sahillerimizin turizm ad› alt›nda nas›l bir
beton y›¤›n› haline geldi¤ini görüyoruz. Senelerdir tüm bunlar olurken, bu
güzel çevreler ya¤malan›rken sesleri ç›kmayanlar, bugün santral›n çevreye
verece¤i zarardan bahsetmektedirler.
Oysa bu santral›n; çevremizde ve bölgede çevre kirlili¤i yapaca¤›na inanmad›¤›m›z gibi, y›llar boyu bu bölgeye sa¤layaca¤› ekonomik katk›lar ile belki
de bölgemizin çehresi de¤iﬂecektir.
Bölgemiz sadece tar›m yap›lan bir bölge de¤il, bir sürü sanayi tesisinin yer
ald›¤› bir bölge olacakt›r.
Bu yörenin insanlar› olarak termik santral›n bizim topraklar›m›z üzerinde
inﬂa edilmesi bizleri sevindirmekte olup; çevremize herhangi olumsuz etkilerinin olmayaca¤› konusundaki inanc›m›zda tamd›r.
Belki, karﬂ› olan çevreler bizleri cahillikle, hiçbir ﬂey bilmemekle suçlayacaklard›r. Ama hep beraber yaﬂayaca¤›z ve görece¤iz, hemde santral›m›z›n
b›rak›n zararl› etkilerini, santral yetkililerinin alaca¤› tedbirlerle ﬂimdikinden
daha daha güzel bir çevre oluﬂturarak daha daha uzun yaﬂayarak görece¤iz.
Köyümüzün yak›n›nda bir termik santral inﬂa ediliyor, herﬂeyden önce bu
bizim santral›m›zd›r.
S.S. 162 nolu Adana ‹li Yumurtal›k ‹lçesi

Termik Santral›
Gelsin diyen halk›n oldu murad›
Verimsiz k›r da¤lar iﬂe yarad›
Yabay› k›rd›kda att›k sarad›
Hoﬂgeldin yöreye termik santral›
Yar›n elektrik verir ülkeye
Nice sanayiciler gelir bölgeye
A¤aç dik yetiﬂtir otur gölgeye
Zarar etmez ona termik santral›
Hiçbir iﬂ yerine gelmeyin karﬂ›
Yar›n çevre köyler olacak çarﬂ›
O zaman söylenir termikin marﬂ›
‹ﬂ getirir bize termik santral›
Aleyhine çok söz at›ld› onun
Yarar› zarardan daha çok bunun
Bak ekmek kap›s› oldu ço¤unun
Aﬂ getirdi bize termik santral›
Devlet yapt›r›yor bölgeye hizmet
Yap›lmas› için gel sende azmet
Az zarar› varsa onuda hazmet
Yarar› çok halka termik santral›
Yöreye aç›ld› bir iﬂ sahas›
Onlarca insana ekmek kap›s›
Hele birkez bitsin onun yap›s›
Bak ne yarar yapar termik santral›
Birgün tütecektir baca duman›
Art niyetlilerin kalkar güman›
Teknik geliﬂmiﬂtir uzay zaman›
Yöreye can verir termik santral›
Bin teﬂekkür olsun GAMA TEKFEN’e
Yirmibir yüzy›lda gelen bu Fen’e
Hizmet verecektir belki yüz sene
Ülkeye yararl› termik santral›
Baz›lar› k›zmas›n DERTL‹ KAZIM’a
‹yi kulak versin benim yaz›ma
Nolur katlans›nlar bu kez haz›ma
‹nﬂaallah hay›rl›d›r termik santral›.
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‹SKEN bölgenin parlayan y›ld›z›
Projenin yaklaﬂ›k 1.5 y›ld›r süren inﬂaat çal›ﬂmalar›nda yar›dan ço¤u bölgeden olmak
üzere halen yaklaﬂ›k 4050 kiﬂi çal›ﬂmaktad›r. Bu say› her geçen gün artmaktad›r.
‹stihdam imkanlar›n›n bölge ekonomisine yapt›¤› dolayl› katk› ticari hayatta aç›kca
görülmektedir. Günden güne artan eleman al›mlar› ve kurulacak sosyal tesislerle
bölgenin altyap›s› ve çevre düzenlemeleri daha da geliﬂecektir.
Santral yap›m çal›ﬂmalar› h›zla sürüyor. %75’lik bölümü
tamamlanma aﬂamas›na gelen proje çal›ﬂmalar›nda, baca, ﬂalt
sahas› ve iskele tamamlanmak üzere. Bacagaz› ar›tma üniteleri, türbin, kazanlar, su ar›tma üniteleri de yar›y› geçmiﬂ durumda.
Alman teknolojisi ve iﬂletme
tecrübesiyle yürütülen ve Almanya’daki benzerleri kentlerin içinde
çal›ﬂan bu projenin bütün ar›tma
üniteleri ve filtre sistemlerinin yap›m› da di¤er bölümlerle birlikte gerçekleﬂtiriliyor.
Yap›m›nda ﬂu an itibariyle, yar›dan fazlas› yöreden olmak üzere,
4000’den fazla insan›n el eme¤i,
göz nuru ve beyin gücüyle katk›da
bulundu¤u proje yörenin ekonomik
motoru ve sosyal ilgi oda¤› olmaya
da devam ediyor.
Baﬂlang›c›ndan bu yana bölgesiyle kaynaﬂmay› amaçlayan yat›r›m bu hedefe de ad›m ad›m ilerli-

yor. Bu say›m›zda sizlerden gelenlere ve yöreden seslere yer
verdik.
4. sayfam›zda Dertli Kaz›m dostumuzun ﬂiirini okuyunca
fazla söze hacet yok diyoruz:
SES’imiz hepimizin SES‹, SES’imiz halk›m›z›n SES‹.

