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Ça¤daﬂ Uygarl›k ve Kalk›nma için
Ucuz, Temiz ve Güvenilir Enerji
Geliﬂen dünyam›zda enerjiye talep gün geçtikçe daha da art›yor. Yaﬂam› kolaylaﬂt›ran her türlü teknoloji,
enerji gereksinimini de beraberinde getiriyor. Ekonomiye
yönelik yat›r›mlar, savunma stratejileri, sosyal hayat› düzenleyici programlar v.s. hiç biri enerji faktörü olmadan
ele al›nam›yor. Bu kadar önemli olan enerjinin sa¤lanmas› için önerilen kaynaklar, her gün biraz daha eskiyen
dünyam›zda, gelece¤imiz için daha da önem kazan›yor.
Ülkeler enerji kaynaklar›na yönelirken, ucuzluk, temin ve
arz güvenli¤i kadar insan ve çevre sa¤l›¤› faktörlerini de
dikkate al›yorlar.
‹SKEN, inﬂaat› tamamlanma aﬂamas›na gelen Sugözü Enerji Santral›nda son teknoloji ürünü sistemlerin yan› s›ra çevre ve insan sa¤l›¤› bak›m›ndan en uygun ortam›n sa¤lanmas›na özen gösterdi. Geliﬂmiﬂ bat› ülkelerinde baﬂar›yla uygulanan termik santrallar›n bir benzeri

olan Sugözü Enerji Santral›nda ülkemizin enerji ihtiyac›na köklü çözüm getirirken çevre duyarl›¤› da en üst düzeyde dikkate al›nd›. Havam›z›, suyumuzu, topra¤›m›z›
korumak için Sugözü Enerji Santral›’nda ileri teknolojiye
dayal› çok geliﬂmiﬂ çevre koruma önlemleri al›nd›.
Bu projeyle, ülkenin ihtiyaç duydu¤u enerji uygun
ﬂartlarla sa¤lanacakt›r. Ayn› zamanda çevreye sayg›l›
olarak yöre ekonomisine katk› yap›lmaktad›r. 4000 kiﬂiye iﬂ ve ay imkan› sa¤lanm›ﬂt›r. Ülkemize en büyük do¤rudan yabanc› sermaye giriﬂlerinden birini sa¤lam›ﬂ olan
proje yöreye de ekonomik canl›l›k getirmiﬂtir.
‹SKEN Sugözü Enerji Santral›nda inﬂaat aﬂamas›
yüzde seksen beﬂ tamamlanm›ﬂ durumdad›r. 2003 y›l›
sonunda ticari iﬂletmeye geçiﬂ için çal›ﬂmalar son h›zla
sürmektedir. Bültenimizde projeden, çevreden ve bölgeden son haberler yer al›yor.

PROJE’den Haberler

SES ve ÇEVRE
Santral ve Çevre Yönetim ve ‹zleme Program›
SES’in inﬂaat aﬂamas› yürütülecek olan çevresel izleme program› Ekim 2001 tarihinde birinci y›l›n› doldurmuﬂ ve ikinci y›l›na girmiﬂtir. Hava, su ve gürültü konular›nda yürütülen tüm ölçüm çal›ﬂmalar› baﬂar›yla devam
etmektedir. Çal›ﬂmalardan elde edilen sonuçlara göre, santralin inﬂaat faaliyetleri çevre üzerinde herhangi bir
olumsuz etki yaratmadan sürdürülmektedir. Ölçüm sonuçlar›, ‹l Çevre, ‹l Sa¤l›k Müdürlüklerine her ay rapor
edilmektedir.

Santral ‹nﬂaat› Gürültü Yaratm›yor
‹nﬂaat sahas›nda her ay yap›lan gürültü ölçümleri Türk Çevre Mevzuat›’nda
yer alan Gürültü Kontrol Yönetmeli¤i s›n›r de¤eri (70 dBA) ile Ex-Im Bank
(75 dBA) ve Dünya Bankas› (70 dBA) standartlar›n› sa¤lamaktad›r.
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

Hava Kalitesi Sürekli ‹zleniyor
Hava kalitesi izleme çal›ﬂmalar›
Aral›k 2001’de baﬂlam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂma kapsam›nda, alt› noktada ayl›k
NO2 ve SO2 yer seviyesi konsantrasyonlar› ölçülmektedir. Ayr›ca çöken
toz ölçümü de Temmuz 2002 itibar›yla TÜB‹TAK taraf›ndan baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Elde edilen sonuçlara göre, ayl›k ortalama NO2 ve SO2 konsantrasyonlar›, Türk Hava Kalitesinin Korunmas› Yönetmeli¤i’nde (HKKY) yer alan uzun
vadeli s›n›r (USV) de¤erlerin alt›ndad›r.

A¤açland›rma Çal›ﬂmalar›
PROJE GEL‹ﬁ‹M‹
I. Ünite Kazan›

%92

II. Ünite Kazan›

%75

Desülfürizasyon (Baca Gaz› Kükürt Ar›tma)

%80

Su Ar›tma Tesisi

%99

ﬁalt Sahas›

%100

Türbin ve Jeneratör

%75

‹nﬂaat Tamamlanma Oran›

%95

Proje Genel Tamamlanma Oran›

%80

Çal›ﬂan Kiﬂi Say›s›

≈ 4000

Sugözü Enerji Santralinin yap›m›na
baﬂlanmas›ndan bu yana a¤açland›rma
çal›ﬂmalar› h›zla devam etmektedir.
Do¤u Akdeniz Orman Bölge Müdürlü¤ü’nünde katk›lar›yla bugüne kadar
yaklaﬂ›k ikiyüzbin a¤aç ve bitki dikimi gerçekleﬂmiﬂtir. Bu say› ilerleyen
zamanlarda daha da artacakt›r.

Dereler de 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. Ölçüm
çal›ﬂmalar› en son ilkbahar mevsiminde (Nisan 2002) yap›lm›ﬂt›r. Sonuçlar inﬂaat çal›ﬂmalar›ndan kaynaklanan
bir kirlilik olmad›¤›n› göstermektedir. Çal›ﬂmalar devam edecektir.

SES ve YEREL YAﬁAM

‹SKEN bölge halk›yla bütünleﬂiyor

‹SKEN bölgedeki spor faaliyetleri
spor organizasyonlar›na
verdi¤i destekle halk›n ve spor
severlerin takdirini
kazan›yor.

Yöredeki kültürel
ve sosyal etkinlikler
destekleniyor
Kooperatifler
bölgeye canl›l›k
getirdi

Sugözü
köy kona¤›
tamamland›.

Santral faaliyete
geçti¤inde bölge tam bir
cazibe merkezine dönüﬂecek.
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