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Türkiye Bayanlar
Basketbol 

1. Liginde büyük
bir baflar› 

göstererek
Avrupa

kupalar›na
kat›lma hakk›

elde eden
Ceyhan

Belediyespor
Baflkan› ve tak›m

kaptan›
taraf›ndan genel 

müdürlerimize
‹SKEN’in Ceyhan

Belediyespor’a
katk›lar›ndan

ötürü teflekkür
plaketi ve 

üzerlerinde 
isimleri yaz›l›

Ceyhan
Belediyespor 

formalar› hediye
edildi.

CEYHAN BELED‹YESPOR 
KIZ BASKETBOL 
TAKIMINDAN 
TEfiEKKÜR
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YÜZME VE YELKEN SPORUNA DESTEK

Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendir-
me Vakf› Adana fiubesi’nce düzen-
lenen “19 May›s Gençlik Haftas›
Yüzme Yar›fllar›” ile “Çukurova Böl-
gesi Yelken Yar›fllar›” ‹SKEN’in
sponsorlu¤unda gerçeklefltirildi.
Yüzme yar›fllar›na 100’e yak›n spor-
cu kat›l›rken yelken yar›fllar›na da;
Adana, Mersin ve ‹skenderun yel-
ken kulüpleri kat›ld›. Büyük çekifl-
meye sahne olan yar›fllar›n sonunda
katk›lar› için ‹SKEN A.fi.’ye teflekkür
plaketi verildi.



BEMBEYAZ D‹fiLER
SA⁄LIKLI GÜLÜMSEMELER

‹SKEN A.fi. 11 Haziran 2004 günü Yumurtal›k’taki ilkö¤retim okullar›nda 
difl sa¤l›¤› taramas› gerçeklefltirmifl ve çocuklar›m›z›n difl f›rçalama 

al›flkanl›¤› kazanmalar› için her çocu¤umuza bir adet difl f›rças› 
ile difl macunu hediye etmifltir.

DOHAYKO
PROJES‹NE

DESTEK
‹SKEN A.fi. Adana Do¤ay› 

Hayvanlar› Koruma ve 

Yaflatma Derne¤i’nin

sokak hayvanlar›n›n 

rehabilitasyonu için 

oluflturdu¤u bar›na¤a 

modern bir ameliyathane 

yap›m› için destek 

sa¤lam›flt›r.

‹SKEN’DEN “HAYD‹ KIZLAR
OKULA” KAMPANYASINA DESTEK 

Ceyhan ‹h-
san Demir-
tafl ‹lkö¤re-
tim Okulu
M ü d ü r l ü -
¤ünce e¤iti-
me kazand›-
r›lan 39 k›z
ö ¤ r e n c i y e
i ç e r i s i n d e
bir ö¤rencinin ihtiyac› olabilecek tüm k›rtasiye malzemelerinin
bulundu¤u çantalardan oluflan okul setleri da¤›tm›flt›r ve berabe-
rinde k›zlar›m›za bir çift okul ayakkab›s› hediye edilmifltir.
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‹SKEN A.fi. Sosyal tesislerinde gerçeklefltirilen ‹SKEN bahar flenli¤i çal›flanlar›m›z ve
ailelerini bir araya getiren güzel bir organizasyon oldu. Hafta boyunca spor müs-
abakalar›nda flampiyonlu¤a ulaflmak için mücadele eden ‹SKEN’liler hafta sonu düzen-
lenen piknikte aileleriyle birlikte stres att›lar.

fiENL‹KLER‹... ‹SKEN BAHARfiENL‹KLER‹... ‹SKEN BAHAR



BASKETBOLUN YEN‹ YILDIZI
“CEYHAN BELED‹YESPOR”

Türkiye Bayanlar Bas-
ketbol 1. Ligine yüksel-
di¤i ilk y›l›nda büyük
bir baflar› göstererek
ülkemizi Avrupa kupa-
lar›nda temsil etme
hakk›n› kazanan Cey-
han Belediye Spor Ba-
yan Basketbol Tak›m›
‹SKEN A.fi. Sponsorlu-
¤unda baflar›lar›na ye-
nilerini eklemek için
mücadele ediyor.

‹SKEN FUTBOL TURNUVASI
Bu sene ilkini düzenledi¤imiz futbol turnuvam›zda Boraspor flampiyon oldu. Dereceye
giren tak›m ve futbolcular ödüllerini isken bahar flenli¤inde düzenlenen törende
ald›lar.

BASINDAN YANSIMALAR
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‹sken Sugözü Enerji Santral›n› aralar›nda; ö¤retim elemanlar›, ö¤renciler, sivil toplum
örgütlerinin temsilcileri, milletvekilleri ve Devlet Bakan› Sn. Kürflat TÜZMEN’in de
bulundu¤u çok say›da kifli ziyaret ederek yetkililerden bilgi alm›fllard›r.

TRALI’NA Z‹YARETÇ‹ AKINI‹SKEN SUGÖZÜ ENERJ‹ SAN

Devlet Bakan› Sn. Kürflat Tüzmen santral
yöneticilerimizle....

Devlet Bakan› Sn. Kürflat Tüzmen santral›m›zda
incelemelerde bulundu

Finans toplulu¤u üyeleri T.C. Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl›k
Fakültesi Ö¤retim Elmanlar›

T.C. Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisli¤i
Bölümü

Seyhan Yeniflehir ‹.Ö.O. / gelecek

Çukurova SEÇ (Sa¤l›k-Emniyet-Çevre) Grubu Üyeleri BOTAfi ‹.Ö.O / gelecek foto

Yumurtal›k Barbaros P.‹.O. T.C. Çukurova Üniversitesi Makine Müh. Bölümü

T.C. Gaziantep Üniversitesi Makina Müh. Bölümü Yumurtal›k Barbaros P.‹.O 
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‹SKEN Sugözü Enerji Santral›’nda
A¤açland›rma Seferberli¤i Bafllad›
‹SKEN Sugözü Enerji Santral›’nda
A¤açland›rma Seferberli¤i Bafllad›

Santral 
çevresine 

dikilen farkl›
türlerde 

binlerce a¤aç,
bölgeyi adeta

bir botanik
bahçesi haline

getirecek.



‘DE ARTIK OYAK DA VAR
Konuyla ilgili olarak bir aç›klama yapan OYAK Genel Müdürü Coflkun ULUSOY; enerji
üretimi sektöründe inceledikleri birçok proje aras›nda ‹SKEN’in öne ç›kt›¤›n› belirterek
“Bu projenin teknik aç›dan çok baflar›l› bir proje oldu¤unu ayn› zamanda Türkiye
ekonomisine önemli katk› sa¤lad›¤›n› düflünüyoruz” dedi. Ulusoy OYAK’›n enerji
konusundaki yat›r›mlar›n›n sürece¤ini kaydederek; “‹SKEN gibi baflar›l› projeleri takip
ederek, enerji üretiminde OYAK mevcudiyetini kuvvetlendireceklerini” kaydetti.
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Temelinin at›l›fl›ndan bu yana geçen befl y›l içinde ‹sken-Sugözü Enerji Santral›
bir çok baflar›ya ve "ilk"e imza att›. ‹sken, projenin gelifltirme ve gerçeklefltirme
dönemindeki bütün önemli aflamalar›n› birer birer, sa¤lam ve güvenli ad›mlarla
geçerek tesisi iflletmeye açmay› baflard›. Bugün ülkemize en önemli enerji tesis-
lerinden birini ve ayn› zamanda en büyük do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›m›-
n› da kazand›rman›n ve ulusal enerji flebekesine kaliteli ve güvenli enerjiyle bes-
liyor olman›n k›vanc›n› duyuyoruz. 

Belki daha da önemlisi, ‹sken bu baflar›y› ayn› zamanda en üst düzeyde ve ulus-
lararas› alanda kabul edilmifl teknik ve çevre standartlar›na ve iflletme yönetimi
ilkelerine uyarak sa¤lad›. Çevreye ve insana duyarl› iflletme yönetimi anlay›fl› ve
bölgesel sosyo-ekonomik kalk›nmaya sa¤lad›¤› desteklerle, bulundu¤u yörenin
en önemli ekonomik faktörü haline gelen ‹sken, verimli ve güvenilir elektrik üre-
timiyle ekonomiye yapt›¤› katk›yla birlikte ça¤dafl, çevreci ve insan-toplum mer-
kezli bir iflletmedir. Son dönemde OYAK’›n da ortak olmas›yla ‹sken gücüne güç
katm›fl durumdad›r. 

En büyük de¤erinin insan kayna¤› oldu¤u bilinci ile bütün baflar›lar›n› çal›flanla-
r›n›n tak›m ruhuna borçlu oldu¤una inanan ‹sken, hergün daha iyiye ve
"mükemmele" olan yolculu¤unu sürdürecektir. 

Verimli, güvenilir ve sorumlu iflletmecilik anlay›fl›yla ve "‹sken Fark›"yla daha üst
hedeflere en güvenli bir flekilde ulaflman›n mutlulu¤unu hep birlikte yaflamak
dile¤iyle… 

MERHABA
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LI’NA MUHTEfiEM AÇILIfiSUGÖZÜ ENERJ‹ SANTRA
Sugözü Enerji Santral› 24 fiubat 2004’te Almanya Federal Cumhuriyeti
Baflbakan› Sn. Gerhard SCHRÖDER ve Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan›
Sn. Recep Tayyip ERDO⁄AN’›n kat›l›mlar›yla resmi olarak hizmete aç›ld›.

‹ki ülkeden çok say›da
üst düzey devlet adam›-
n›n kat›ld›¤› aç›l›fl töre-
nine Yumurtal›k ve
santral çevresinde yafla-
yan halk›m›z›n büyük il-
gisi ayr› bir anlam katt›.
Tören Türk ve Alman
bayraklar›n› birlikte sal-
layan ellerin, bar›fl›n ve
dostlu¤un simgesi toka-
laflmalar›yla devam etti.
Daha sonra iki ülke bafl-
bakanlar›n›n ve konuk-
lar›n santral› gezmele-
riyle tören sona erdi.



B‹Z BÜYÜK B‹R A‹LEY‹Z
‹SKEN A.fi. çal›flanlar› ve aileleri “Sugözü Enerji Santral›’n›n ‹flletmeye
Geçiflini” birlikte kutlad›lar.
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23 N‹SAN COfiKUSU
Yumurtal›k’ta ‹SKEN’nin katk›lar›yla düzenlenen 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayram› etkinlikleri bu y›l bir baflka yafland›.

Geleneksel ‹sken Çocuk fienli¤i 23 Nisan günü Yumurtal›k’ta gerçeklefltirildi. Bölgede-
ki çocuklar›n yo¤un ilgi gösterdi¤i flenlikte çocuklar gönüllerince e¤lenip bayram cofl-
kusunu doyas›ya yaflad›lar. fienlikte ayr›ca ‹SKEN Resim Yar›flmas›nda dereceye giren
ö¤rencilere ödülleri de verildi.
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Ö¤rencilerimizde; soyut ve yarat›c› düflünceyi sanatsal aç›dan teflvik etmeyi amaçlayan
‹SKEN Resim Yar›flmas›’n›n ilki gerçeklefltirildi. Yumurtal›k genelindeki ilkö¤retim
okullar›nda e¤itim gören tüm ö¤rencilere aç›k olan yar›flmada dereceye giren toplam
22 ö¤rencimize çeflitli ödüller verildi ve yar›flmaya kat›lan eserler bir katalogda topla-
narak kitaplaflt›r›ld›.
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YORUMLARIM‹N‹K RESSAMLARIN
‹lkö¤retim okullar› ö¤rencileri aras›nda düzenlenen 
1. ‹SKEN Resim Yar›flmas› sonuçlar› belli oldu.

Sevil ÖZTÜRK / Atatürk ‹lkö¤retim Okulu / 6-C /
Yar›flma Birincisi

Lütfiye SI⁄IRCI / Atatürk ‹lkö¤retim Okulu / 7-A
Yar›flma ‹kincisi

Hande TAMER / Gölovas› ‹lkö¤retim Okulu / 6-C
Mansiyon Ödülü

Resim Yar›flmas› sonuçlar› sergilendi

Elif Evrim DEM‹REL / Barbaros P. ‹lkö¤retim
Okulu / 8-B / Yar›flma Üçüncüsü

Melike MEND‹ / Gölovas› ‹lkö¤retim Okulu / 7-A
Mansiyon Ödülü

DERECEYE G‹REN ESERLER:
1. SEV‹L ÖZTÜRK - ATATÜRK ‹.Ö.O.
2. LÜTF‹YE SI⁄IRCI - ATATÜRK ‹.Ö.O.
3. EL‹F EVR‹M DEM‹REL - BARBAROS P.‹.O.

MANS‹YON KAZANANLAR:
1. OSMAN TARIK AKSOY - BARBAROS P.‹.O.
2. KEREM ARSLANBAY - BARBAROS P.‹.O.
3. SULTAN SERÇE - ATATÜRK ‹.Ö.O.
4. HANDE TAMER - GÖLOVASI ‹.Ö.O.
5. GÜL‹ZAR KAYADAN - ATATÜRK ‹.Ö.O.
6. BURCU GÜNEfi - ATATÜRK ‹.Ö.O.
7. MEL‹KE MEND‹ - GÖLOVASI ‹.Ö.O.
8. PER‹HAN BOZKURT - ZEYT‹NBEL‹ ‹.Ö.O.
9. EL‹F GÖZ - ATATÜRK ‹.Ö.O.
10. GÖZDE FATMA CAN - ATATÜRK ‹.Ö.O.

JÜR‹ ÖZEL ÖDÜLÜ KAZANANLAR:
1. SEFA NENN‹ - BARBAROS P.‹.O
2. SEVG‹ ÖZTÜRK - ATATÜRK ‹.Ö.O.
3. YA⁄MUR EVRAN - BARBAROS P.‹.O
4. O⁄UZHAN ARINÇ - BARBAROS P.‹.O
5. YAKUP O⁄UZ - BARBAROS P.‹.O
6. RAZ‹YE BERBER - ATATÜRK ‹.Ö.O.
7. EMRE CAN KOCABAfi - BARBAROS P.‹.O
8. MEL‹SA SEVRA T‹MURO⁄LU - BARBAROS P.‹.O
9. HAL‹L DEM‹R - GÖLOVASI ‹.Ö.O.

YARIfiMA JÜR‹S‹
Emine HAPPAZ/Resim Ö¤retmeni
Kadriye ÇEL‹K/Türkçe Ö¤retmeni
Ali ALKAN/Türk Dili ve Edebiyat› Ö¤retmeni
fieref HACIO⁄ULLARI/‹SKEN A.fi.

Gülizar KAYADAN / Atatürk
‹.Okulu / 8-A / Mansiyon


