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İSKEN çevreyi koruyarak sürdürdüğü enerji üretim faaliyetinin yanı 
sıra, kurulduğu günden bu yana çalışanlarını ve bölgesinde yaşayanları 
proje hakkında kapsamlı ve açık bir şekilde bilgilendirmeye çok büyük 
önem vermektedir. Yayın hayatına 4 sayfadan oluşan bir bülten olarak 
başlayan SESİMİZ dergisi bu bilgilendirme çalışmalarında çok önemli bir 
rol oynamıştır. 

Kendisini insan ve toplum merkezli bir firma olarak tanımlayan 
İSKEN’in kurumsallaşmasına  paralel olarak SESİMİZ dergiside her 
geçen gün kendini yenileyerek biraz daha gelişmiş ve bu günkü yapısına 
kavuşmuştur. Şüphesiz ki; bu büyük gelişmenin başarılmasında; siz 
değerli İSKEN çalışanlarımızın öneri ve katkılarının payı çok büyüktür. 
İSKEN’i mükemmele giden yolda farklı kılan özelliği bu kendisine özgü 
insan kaynağı yapısıdır. Birlikte yaşama ve paylaşma kültürümüzün 
bir ürünü olan SESİMİZ dergisinin ilerleyen sayılarında da tüm İSKEN 
personelimizin çok değerli katkılarını beklemekteyiz. 

İSKEN farkıyla daha ileri ve daha büyük hedeflere ulaşmanın mutluluğu 
ve kıvancını hep birlikte yaşamak dileğiyle...

MERHABA
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KURUMSAL SOSYAL
‹SKEN “Sürdürülebilir Kalk›nma” ilkesi uyar›nca “Çevreyi Koruyarak” yürüttü¤ü faaliye
tinin yan› s›ra oluturdu¤u “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” politikas› kapsam›nda bulun
du¤u yörede; “Toplumsal Kalk›nma Plan›” uygulamaktad›r. Bugüne kadar bu plan uyar›n
ca; yerel ekonominin canlandırılmas›, yerel kamusal altyap›n›n güçlendirilmesi ile e¤itim, 
sa¤l›k, kültür, sanat ve spor alanlar›nda gelitirilen birçok projeye destek olan İSKEN 
önümüzdeki dönemde  sosyal sorumluluk bilincine sahip çalışanlarının katkılarıyla bu 
alanda geliştirilen projelere destek olmaya devam edecektir.

İSKEN kurulduğu günden bu 
yana sahip olduğu "Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk" ilkesi 
uyarınca toplumsal kalkın
mamızın vazgeçilmez unsuru 
olarak gördüğü eğitim faali
yetlerinin kalitesinin yüksel
tilmesi amacıyla bu alanda 
geliştirilen birçok projeye 
destek olmuştur. Bu proje
lerin en önemlilerinden biri 
de aşağıda detayları verilen 

ve Adana Sokak Çocukları Derneği tarafından başa
rıyla gerçekleştirilen "Sokaktan Geleceğe" projesidir.

Sokaktan Geleceğe Projesi kapsamında Adana Sokak 
Çocukları Derneği tarafından risk altında bulunan 
işsizlerin önemli bir bölümünü içeren sokakta yaşa
yan/çalışan çocuk ve gençlere yönelik meslek edin
dirme ve uyum eğitimi programlarını içermektedir. 
Bu proje ile 172 çocuk ve gencimize 6 farklı alanda 
meslek eğitimleri verilirken bu gençlerimizin toplumla 

uyumlu, bir meslek ve iş sahibi bireyler olarak toplu
ma kazandırmayı hedeflenmiştir.

Meslek eğitimi programlarımız; alabalık ve akvaryum 
balıkları üretimi, ekolojik çilek üretimi, mevsim
lik çiçek üretimi ve bahçıvanlık eğitimi, karosera
mik döşemeciliği, kaportacılık, kebapçılık ve tatlıcılık 
alanlarını kapsamaktadır. Bu eğitimler Çukurova 
Üniversitesinin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri ve 
yardımcı eğitmenleri tarafından verilmektedir. 

Projede meslek eğitimlerine paralel olarak sosyal 
eğitim programı da uygulanmaktadır. Hedef kitleyi 
oluşturan çocuk ve gençlerimizin projeye katılmadan 
önceki eğitim durumları ve kültürel gelişimleri büyük 
farklılıklar içermektedir. Okumayazma bilmeyen 
çocuklarımızdan, eğitimini çeşitli düzeylerde bırak
mış olanlara kadar geniş bir çeşitlilik içinde olan bu 
kitleye, hazırlanan sosyal uyum programımız; okuma
yazma, konuşma becerileri, yurttaşlık ve sosyal bil
giler, iş ve çalışma hukuku, sağlık, ilk yardım, cinsel 
eğitim, rehberlik, el işleri, iş teknik, güzel sanatlar, 
sosyal ve sportif etkinlikleri içermektedir.

SOKAKTAN GELECEĞE PROJESİ 
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 SORUMLULUK
Sugözü Köyü'ne Köy Konağı kazandırılması ile 
başlayan Kamusal Altyapının Güçlendirilmesi 
çalışmaları kapsamında son dönemde; Yumurtalık Sa
hil Yolu, Yumurtalık Akdeniz Mahallesi kanalizasyon 
şebekesi ve Yumurtalık Belediyesi Atık Su arıtma tesi
sisinin yapımı gerçekleştirilmiştir.

Yumurtalık Sahil Yolu

Yumurtalık Akdeniz Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi

Yumurtalık Atıksu Arıtma Tesisi

İSKEN her yıl geleneksel olarak düzenlediği Resim 
ve Kompozisyon Yarışmaları ile çocuklarımız 
arasında soyut ve yaratıcı düşüncenin gelişmesini 
sanatsal açıdan teşvik etmektedir. Öte yandan İSKEN 
"Düşüncenin Devinimi" olarak tanımladığı ve 
toplumları geleceğe taşıyacak köprü olarak gördüğü 
sanatın gelişmesi için bu alandaki çalışmalara destek 
olmaktadır.

Emre Ün Resim Sergisi Sponsorluğu

"Evim ve Ailem" Konulu Resim Yarışması ve "Hayattan 
Beklentilerim" Konulu Kompozisyon Yarışması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İSKEN 
tarafından Yumurtalık'ta düzenlenen Çocuk Şenliği 
ile coşkuyla kutlandı. 

23 Nisan Çocuk Şenliği
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AÇIK KAPI 
‹SKEN projenin balang›c›ndan bu yana uygulad›¤› “AÇIK KAPI” ilkesi gere¤i; bölgede 
yaayanlar›, çal›anlar›n›, ilgili ve yetkilileri proje hakk›nda kapsaml› ve aç›k bir ekilde 
bilgilendirmektedir. Bu kapsamda toplumun her kesiminden ziyaretçiler tesisi gezmek
te ve yetkililerden bilgi almaktad›r.

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yönetimi TETA Genel Müdürlü¤ü Heyeti

Çevre ve Orman Bakanl›¤› ÇED Genel Müdürlü¤ü 
Heyeti

Deniz Ulat›rma Genel Müdürlü¤ü Heyeti

Denizcilik Müstearl›¤› Heyeti K›rg›zistan Kültür ve Turizm Bakan›
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Türk Telekom Adana Bölge 
Müdürlüğü Heyeti

Türk-Alman ‹ Konseyi Türk Üniversiteli Kad›nlar Derne¤i 
Yönetimi

AEGEE Uluslararas› Ö¤renci 
Derne¤i Üyeleri

Ça¤ Üniv. İşletme Yönetimi Ana 
Bilimdalı Öğrencileri

Çukurova Üniv. Çevre Mühendisli¤i 
Bölümü Öğrencileri

Çukurova Üniv. Ceyhan MYO 
Öğrencileri

Çukurova Üniv. Maden Mühendisli¤i 
Bölümü Öğrencileri

Gaziantep Üniv. Makina 
Mühendisli¤i Bölümü Öğrencileri

Adana Anadolu Lisesi Öğrencileri Adana Fen Lisesi Öğrencileri Yumurtalık Zeytinbeli ‹.O. 
Öğrencileri
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SA⁄LIK - EMN‹YET - 
İSKEN A.Ş. SUGÖZÜ ENERJİ SANTRALI
ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Çevreye duyarlı enerji üretimi felsefemiz doğrultusunda çevrenin korunması, çalışanlarımızın 
en önemli değerimiz olduğu bilinciyle bizim için çalışan herkesin güvenli ve sağlıklı ortamlarda 
çalışmasının sağlanması temel ilkemizdir.

Bu bilinçle:

❉ Çevre ve İSG konusunda tabi olduğumuz yasal düzenlemelere uymayı; Çevresel Etki 
Değerlendirmesi raporumuzda belirtilen ve yasal düzenlemelerin de ötesinde olan 
kontrolleri uygulamayı,

❉ En az kirlilik yaratan,  en az İSG tehlikesi oluşturan süreçler ve iş ekipmanlarını seçerek ve 
kullanarak kirliliği oluşmadan önlemeyi ve tehlikeyi yaratmamayı;

❉ Yüksek kaliteli yakıt ve ileri teknoloji yakma sistemlerini kullanarak kirliliği kaynağında 
azaltmayı,

❉ Atık suları ve soğutma sularını deniz suyu kalitesini en az etkileyecek şekilde deşarj etmeyi,

❉ Baca gazı emisyonlarını, ileri teknoloji arıtma sistemleri kullanarak yasal düzenlemelerin de 
çok altındaki değerlere çekmeyi

❉ Atıklarımızı ayrıştırmayı, atıkların geri kazanımını sağlamayı, geri kazanımı mümkün 
olmayanları çevreyi en az etkileyecek şekilde bertaraf etmeyi,

❉ Külün ve alçı taşının bertarafında, çevreye artı bir yük getirmeyen ve ülke ekonomisine 
katkı sağlayan geri kazanım yöntemleri uygulamayı,

❉ Çalışanlarımızı, taşeronları, ziyaretçileri maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı korumak için 
gereken önlemleri almayı, eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi,

❉ Acil durum planları yapmayı, bu planları komşu kuruluş ve yasal makamlarla ve yetkililerle  
paylaşmayı,

❉ Çevre boyutlarını ve İSG tehlikelerini değerlendirmeyi, kontrol altına almayı ve riski yüksek 
olan konularda projeler geliştirerek çevre ve İSG performansımızı sürekli iyileştirmeyi

❉ Çevre ve İSG performansımızı ilgili taraflarla paylaşmayı, taahhüt ederiz.
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ÇEVRESEL İZLEME ve 
YÖNETİM PLANI

Ekolojik dengeye saygı ve çevresel 
koruma İSKEN'in sürdürülebilir kalkınma 
taahhütleri arasındadır. İSKEN Sugözü 
Enerji Santralı'nın işletme döneminde 
sürekli Çevresel İzleme ve Yönetim 
Programı uygulamaktadır.

İsken Sugözü Enerji Santralı'nda ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi ile OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenli Yönetim 
Sistemi'nin kurulum çalışmalarına ilgili proje ekibi tarafından 
Eylül 2005'te başlanmış olup çalışmalar tüm hızıyla devam 
etmektedir.

Bu kapsamda yürütülen önemli faaliyetlerden biri 
de çevre, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleridir.

ÇEVRE

Çevresel İzleme Planı 
Kapsamında İzlenen 
Parametreler

•Atmosfer Emisyonları
• Mevcut Hava Kalitesi
• Depolama Faaliyetleri
• Toprak
• Gürültü
• Biyolojik Çeşitlilik
• Deşarj ve Mevcut Su Kalitesi 
(Yeraltı, Yüzey Suları ve Deniz)

Projenin başlangıcından bu yana 
gerçekleştirilen detaylı çevresel 
izleme çalışmaları santralın 
çevreye olumsuz bir etkisi 
olmadığını göstermektedir.
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2005 yılı Mayıs ayı içerisinde ‹SKEN A.. Sosyal tesislerinde gerçekletirilen ‹SKEN bahar enli¤i 
çal›anlar›m›z ve ailelerini bir araya getiren güzel bir organizasyon oldu. Hafta boyunca 
spor müsabakalar›nda ampiyonlu¤a ulamak için mücadele eden ‹SKEN’liler hafta 
sonu düzenlenen piknikte aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendiler.

‹SKEN BAHAR
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‹SKEN BAHAR ENL‹Ğ‹... 
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GÜNEYİN SICAK KENTİ
ADANA

Adana, Antik Kilikya Bölgesinin en önemli şehirlerin-
den birisidir. Hititler’den Osmanlı’ya, gelmiş geçmiş 
bir çok medeniyetlerin beşiğidir. Adını, Yunan mito-
lojisine göre, Gök Tanrısı Uranus’un oğlu Adanus’tan 
almıştır. Toroslar’dan doğan, ovada geniş kıvrımlar 
yaparak Akdeniz’e dökülen Seyhan (Sarus) nehrinin 
kıyılarında kurulmuştur. Adana’nın merkezinde bulu-
nan Tepedağ Höyüğü, insanoğlunun yerleşik hayata 
geçtiği Neolitik döneme aittir. Tarihi M.Ö. 6000’lere 
kadar dayanan, dünyanın en eski yerleşim birimlerin-
den birisidir.

Adana, Kiznuwatna Krallığı’nın merkezi iken M.Ö. 
1350’lerde Hitit Federasyonuna dahil olmuştur. M.Ö. 
9. yy.da Asurlular’ın, M.Ö. 7. yy.da İranlılar’ın eline 
geçmiştir. M.Ö. 333’de Büyük İskender ve ordusu-
na ev sahipliği yapan Adana, İssos Savaşından sonra 
Makedonyalılar’ın, İskender’in ölümünden sonra da 
Selefkiler’in eline geçmiştir.

M.Ö. 1. yy.da bölgede eyalet valisi olarak görev ya-
pan ünlü hatip Çiçeron zamanında, Roma devleti’nin 
hakimiyetine giren Adana, Doğu Roma’nın en büyük 
ticaret merkezi olmuştur. M.S. 260’da Sasaniler’in, 
M.S. 4. yy.da Bizanslılar’ın, 8. yy.da Abbasiler’in, 10. 
yy.da yine Bizanslılar’ın, 11. yy.d Selçuklular’ın, 12. 
yy.da Ermeniler’in, 14. yy.da da Memlûklular’ın eline 
geçerek tamamen Türkler’in olmuştur.

Türk Memlûk devleti zamanında , Orta Asya’dan 
Çukurova’ya gelen Türkler, bu verimli ve sulak top-
raklar üzerine yepyeni bir medeniyet kurulmasında 
öncülük etmişlerdir. Pyramos nehrinin adı Ceyhan, 
Sarus nehrinin adı ise Seyhan olmuştur.

Adana’da 1352 yılında kurulan Ramazanoğlu Beyliği 
1517 yılına kadar devam etmiştir. Bu tarihte, Mısır se-
ferine giden padişah Yavuz Sultan Selim, Adana’yı Os-
manlı İmparatorluğu’na bağlamıştır. 1535 yılında doğu 

seferine çıkan Kanuni Sultan Süleyman’a, 1638’de 
Bağdat seferine çıkan padişah IV. Murat’a, 1833’de 
Osmanlı Devleti’ne başkaldıran Mısır valisinin oğlu İb-
rahim Paşa’ya ve ordusuna ev sahipliği yapmıştır.

I. Dünya Savaşının bitiş tarihi olan 1918’de Türkler 
için yeni bir mücadele başlamıştır. 31 Ekim 1918’de 
Adana’ya gelerek Alman mareşali Liman Von 
Sanders’den Yıldırım Orduları Komutanlığı’nı dev-
ralan Mustafa Kemal, “Savaş, müttefikler için bitmiş 
olabilir; ama bizi ilgilendiren savaş, kendi istikbalimizin 
savaşı, ancak şimdi başlıyor” diyerek, Adana’da Kur-
tuluş Savaşı’nın ilk işaretini vermiştir. Bu sırada düş-
man kuvvetleri Adana ve yöresini işgal etmeye başla-
mışlardır. Amaçları, Avrupa devletlerine destek veren 
bir Ermeni devleti kurmaktır. 1918-1919 yıllarında, 
işgalciler, Adana’da zulüm ve işkence uygulamışlardır. 
Bunca baskıya dayanamayan Adanalılar örgütlenerek 
“Kilikya Milli Kuvvetler Teşkilatı”nı kurmuşlardır.

5 Ağustos 1920’de Mustafa Kemal, Fevzi Bey (Çakmak) 
ve milletvekilleri Pozantı’ya gelerek burayı il merkezi 
haline getirmişler ve Pozantı kongresini yapmışlardır. 
1920 yılının Kasım ayında, Fransızlar yenilgiye uğra-
mışlar ve Fransız Hükümeti, T.B.M.M. Hükümeti’ni 
resmen tanımıştır. 20 Ekim 1921’de Fransızlar’la “An-
kara Antlaşması” imzalanmıştır. Bu antlaşmaya uygun 
olarak 5 Ocak 1922’de Fransızlar, Çukurova’dan ta-
mamen ayrılmışlardır. Bu tarihten itibaren il merkezi 
tekrar Adana’ya taşınmıştır.

TAŞKÖPRÜ 

Seyhan Nehri üzerindedir. IV. (385) yüzyılda Roma 
İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırılmıştır. Yüz-
yıllarca Avrupa ile Asya arasında önemli bir köprü 
olmuştur. Harun Reşit (766-809) bazı eklerle Ada-
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na Kalesine birleştirmiştir. IX. yüzyıl başında Harun 
Reşit’in oğlu olan 7. Abbasi Halifesi Memun (786-833) 
tarafından onartılmıştır. III. Ahmet (1713), Kel Hasan 
Paşa (1847), Adana Valisi Ziya Paşa (1789) tarafından 
da değişik zamanlarda tamirat görmüştür. Bu üç ona-
rımının yazıtları mevcuttur. Son onarım, 1949 yılında 
yapılmıştır.

319 m. uzunluğunda ve 13 m. yüksekliğindedir. 21 
kemerinden 14’ü ayaktadır. Ortadaki büyük kemerde 
iki aslan kabartması görülmektedir. Dünya’nın halen 
kullanılan en eski köprüsü olarak bilinmektedir.

BÜYÜKSAAT KULESİ

Ali Münif Caddesi üzerin-
de bulunmaktadır. 1881 
yılında Vali Ziya Paşa ta-
rafından yapımına başlan-
mıştır. 1882 yılında Vali 
Abidin Paşa tarafından 
tamamlattırılmıştır. Kule, 
kesme taştan yapılmıştır.

ULU CAMİ

Ramazanoğlu Beyliği dö-
neminde Halil Bey tara-
fından 1507 yılında yaptı-
rılmıştır. 1541 yılında bir 
bina ilavesiyle genişletil-
miştir. Halil Bey’in türbesi 
burada bulunmaktadır.

Ulu Camii, kesme taştan 
yapılmıştır. Üzerinde bir 
sıra sülüs hatlı kitabenin 
yer aldığı anıtsal portal, 
mukarnaslı ve istiridye 
nişlidir. Portale bitişik ola-
rak yapılan sekiz köşeli 
minaresi, dönemin ilginç 
bir mimari örneğidir.

ADANA ARKEOLOJİ MÜZESİ

Müze 1924 yılında kurulmuştur. Çukurova’nın yanı-
sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Mersin Yumukte-
pe, Tarsus Gözlükule ve Misis kazısı buluntularını da 
bünyesinde topladığından aynı zamanda bölge müzesi 
konumundadır.

Müzede bulunan birçok önemli eser içinde en dikkati 
çeken M.Ö. 7. yy. ait Hitit tanrısı Tarhunda’nın ara-
ba üzerindeki heykelidir. Ayrıca müze sikkeleri ile de 
ünlüdür.

ETNOGRAFYA MÜZESİ

Adana’nın Kuruköprü semtinde olan müze de, 
Çukurova’da yaşayan Türkmen aşiretlerine ait et-
nografik eserler ile islami taş eserler bulunmaktadır. 
Müzenin bulunduğu bina kilise olarak yapılmış, Fransız 
işgali sırasında Fransız Askeri Hastahanesi olarak kul-
lanılmış, daha sonra da bölge müzesi olarak hizmet 
vermiştir. 

Bölge Müzesinin bu günkü binasına taşınmasıyla, Et-
nografya Müzesi olarak hizmete devam etmektedir.

ADANA'DAN LEZZETLER

BİCİ BİCİ

Adana'ya özgü serin bir tat olan bici bicinin ana mad-
desi, su ve nişasta karışımının kaynatılmasıyla ortaya 
çıkmaktadır. Koyu kıvama gelen nişastalı su geniş bir 
tepsiye aktarılarak soğutulur ve muhallebi kıvamına 
getirilir. Bu kıvamdaki bici 
bici bıçakla küp şeklinde 
kesilir ve komposto ka-
sesine doldurularak üze-
rine pudra şekeri eklenir. 
Daha sonra, bici boyası adı 
verilen meyan kökünden 
mamül bir şurup, bunların 
üzerine usulünce dökülür. 
İsteğe bağlı olarak gül suyu 
da eklenebilir. Bici bici, ha-
valar ısınınca tezgahlardaki 
yerini alır.

Adana'nın bir diğer sim-
gesi ise; Adanalıların vaz-
geçilmez içeceği olan şal-
gamdır. Şalgam; bulgur ile 
fermante edilmiş kırmızı 
havuç ya da havuç suyun-
dan yapılır ve isteğe bağlı 
olarak acı turşu suyu ile 
muamele edilir.
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SAĞLIK

Emeklilik yılları; belkide ömrümüzün en güzel, en değerli yıllarıdır. Çocuklarımızla, torunlarımızla 
geçireceğimiz sıcacık yıllar. Kimimizin hayalinde bahçesini ekebileceği bir ev; kimimizin hayalinde ise  
kıyısından denizi görebileceği,  yürüyebileceği bir tatil kasabası var.

Emeklilik yıllarımızı genç, dinç, sağlıklı mı geçireceğiz? Yoksa yaşlı, hasta, bakıma muhtaç halde mi? 
Bunun kararını kim veriyor? Ya da başka bir deyişle bunu biz belirleyebilir miyiz?

İnsan ömrünü etkileyen en önemli faktör, kan damarlarıdır. Kaç yaşında olduğumuza, kaç yıl yaşa
yacağımıza hep kan damarlarımız karar verir. Kan damarlarımız ne kadar genç ve sağlıklı ise bizde o 
kadar genç ve sağlıklıyızdır.

Damar yapımıza olumsuz etkisi olan başlıca faktörler; sigara alışkanlığı, yağ profilimizde ki yükseklik, 
hipertansiyon ve de  şeker hastalığıdır.

Bu sayıda sigara alışkanlığından ve zararlarından bahsetmek istiyorum.

SİGARA

Sigara pek çok hastalığın nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların pek çoğunu ya duymuşuzdur 
ya da çevremizde bu hastalıklara yakalanan yakınlarımız, dostlarımız olmuştur. Sigara nedenli hasta
lıkların en önemlileri şu şekilde sıralanabilir;

1. Kanser

Akciğer  prostat  göğüs  boğaz  mide  rahim  karaciğer  gırtlak  ağız  yemek borusu kanser
leri sigaranın sebep olduğu kanser çeşitleridir.

Dünya sağlık örgütü istatistiklerine göre dünya ülkelerinin bir çoğunda en çok rastlanan ve en çok 
ölüme yol açan nedenler arasında ilk sırayı akciğer kanseri almaktadır. Türkiye’de ise her yıl 3040 
bin kişide akciğer kanseri görülmektedir. Uzmanlar, 100 bin kişilik nüfusta hiç sigara içmeyenlerin 

SAĞLIKLI YAŞAM, SAĞLIKLI EMEKLİLİK
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akciğer kanserine yakalanma oranının yüzde 0.10.2, günde bir paket içenlerde yüzde 44, 12 paket 
içenlerde 58, günde 2 paket ya da daha fazla içenlerde 72 olduğuna dikkat çekmektedir. 

2. Şeker Hastalığı

Sigara içmek, vücudun insülün salgılama yeteneğini zamanla yok etmekte, bu da şeker hastalığına yol 
açmaktadır.

3. Kalp ve damar sistemi hastalıkları.

4. Erken Menapoz

Sigara kullanan kadınlarda menepoz 510 yıl daha erken olmaktadır. Ayrıca doğum kontrol hapı kul
lanan kadınlar arasında sigara içenlerin, içmeyenlere göre kalp krizi geçirme şansı 10 kat fazladır. 

5. Akciğer Hastalıkları

6. Ağız ve Diş Hastalıkları

7. Erken Yaşlanma

8. Sırt ve Bel Ağrısı

Sigara içmek, bel ile ilgili hastalıkların tedavisini engelleyen yegâne faktörlerden biridir. Bunun yanın
da normal insanlarda da zaman zaman şiddetli sırt ve bel ağrılarına yol açabilir. Bunun nedeni, sigara 
içen kişilerde vücudun, omurilikteki disklere çok zayıf miktarda oksijen göndermesidir.

Yukarıda sayılan hastalıklar nedeniyle sigara ömrümüzün engüzel 2030 yılını bizden çalmaktadır. 
Günlük içtiğimiz sigara sayısı ile kaç yıldır içtiğimiz emeklilik yıllarımızda ne kadar sağlıklı olacağımızı 
belirleyen ana faktörlerdir.

Emeklilik yıllarınızı mutlu ve sağlıklı geçirmeye ve sigara alışkanlığınızdan kurtulmaya karar verdiyse
niz,  hangi metodun size uygun olduğunu öğrenebilmek için en yakın sağlık merkezine başvurabilir, 
uzmanlarda tavsiyeler alabilirsiniz.

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN BAZI ÖNERİLER

✔ Günde yaklaşık 4 litre su için. 

✔ Her sigara içme isteği geldiğinde bir bardak su veya başka bir içecek için.

✔ Kahve ve de alkolden de kaçının. 

✔ Elinizde sizi oyalayacak kalem veya başka bir şeyler tutun. 

✔ Şekersiz sakız çiğnemeye çalışın. 

✔ Dişlerinizi yemek yedikten hemen sonra uzun süre fırçalayın. 

✔ Bir anda gelip giden, sizi sigara içmeye aşırı derecede teşvik eden durumlarla mücadele edin. 

✔ Sigarayı bıraktığınız ilk günlerde içmeyen arkadaşlarınızla birlikte bulunun.

✔ Düzenli olarak egzersiz yapın. 

✔ Hiç kimsenin evinizde sigara içmesine müsaade etmeyin.

✔ Hiç bir zaman bir taneden bir şey çıkmaz diye düşünmeyin.

✔ Hiç bir zaman bir tanenin kimseye zararı olmaz diye düşünmeyin

Dr. Uğur ŞANLITÜRK
İşyeri Hekimi
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Hiç kuşkusuz enerji tüketimi özellikle de elektrik 
enerjisi tüketimi dünya ülkeleri arasında geliş
mişliğin en önemli kriterlerinden biridir. Üretim 
alanımızın elektrik olması nedeniyle biz de ülke
mizde elektrik enerjisinin tarihi gelişimiyle ilgi
li bir araştırma yapmayı düşündük. Yaptığımız 
araştırma sonucunda ilginç bulgularla karşılaştık, 
bunları sizinle paylaşmak istiyoruz.

Ülkemizde elektriğin ilk üretimi ve kullanımı 
Osmanlı döneminde 1902’de başlamıştır. 
Dönemin Padişahı II. Abdülhamid, Avusturya 
hükümetinin kendisine hediye etmek istediği 
elektrik enerjisi üretme düzeneği teklifini sui
kastten korkarak reddeder. Aynı dönemde 
küçük bir Anadolu kenti olan Tarsus’un ileri 
gelenlerinden Karamüftüzade Hulusi Paşa 
Padişahtan izin alarak, Tarsus’ta elektrik üretil
mesine öncülük eder. Avusturya’dan getirilen 
Dörfler adında bir teknisyenle birlikte 2 kW’lık 
bir dinamoyu su değirmeninden transmisyon 
miliyle aktarılan haraketle çevirerek Türkiye’de 

ilk kez 15 Eylül 1902 de 
elektrik enerjisinin üre
tilmesini ve kullanılma
sını sağlarlar (Kaynak:
TEK 50. yıl özel sayısı, 
1973). Bu 2 kW’lık 
enerji, birkaç evin ve o 
bölgenin sokak aydınlat
ması olarak kullanılmış
tır. Öyle ki i lgi l i ler 
akşam saatlerinde dina
moyu çalıştırır gece geç 
saatlerde geri kapatır
larmış.

Bu ilk üretimden sonra, ilk büyük üretim tesisi ise 
11 Şubat 1914 tarihinde İstanbul Silahtarağa’da 
Macar GANZ Anonim Şirketi tarafından kurulan 
3 MW gücündeki taşkömürüyle çalışan termik 
santraldır. Bu santral elektrik ihtiyacını karşıla
mak üzere 1950’lere kadar İstanbul’un tek elek
trik santralı olarak hizmet etmiştir. 1923 yılın
da Cumhuriyet ilan edildiğinde ise Türkiye’nin 

kurulu gücü 32.8 MW, üretimi 45 milyon kWh 
civarındadır. Bu enerjinin çoğunluğu sanayii işlet
melerinin kendi ihtiyaçları için kurdukları özel 
santrallerden sağlanıyordu. O zaman ülkemizde 
sadece İstanbul, Adapazarı ve Tarsus kentlerinin 
bir kısmında elektrik bulunuyordu. Halkın %6’sı 
elektrik kullanılan bölgelerde yaşıyor ve kişi 
başına düşen yıllık tüketim 3 kWh civarındaydı. 

Ülkemizde elektrik enerjisi üretimi, Cumhuriyetin 
kurulmasına paralel olarak sanayiimizin büyüme
si ve insanımızın sosyoekonomik gelişmesiyle 
çok hızlı artarak, günümüzde 37 500 MW’lık 
kurulu güce, 26 000 MW civarında puanta ve yıl
lık 160.3 milyar kWh’lik enerji tüketimine ulaş
mıştır. Bu tüketimiyle 2005 yılı verilerine göre 
Türkiye Dünya’da 19., Avrupa’da 8. sırada yer  
almıştır. Dünya ise 2003 yılı itibariyle 3 641 000 
MW’lık kurulu güce ulaşmış, aynı dönemde üre
tim 15.8 trilyon kWh civarında gerçekleşmiştir.

     İhsan Şahin
Kontrol Odası Mühendisi

TEKNOLOJİ
ELEKTRİĞİN TÜRKİYE'DEKİ HİKAYESİ
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GENEL MÜDÜRLÜK
1998 yılında Ankara’da Turan Emeksiz Sokak Park Sitesi B Blok 4 nolu dairede faaliyetine 

başlayan İskenderun Enerji Genel Müdürlüğü, 2003 Aralık ayından itibaren Budak Sokak 

No:4 Gaziosmanpaşa adresindeki müstakil binasında hizmetini sürdürmektedir. 

Ankara Genel Müdürlük; iki Genel Müdür (Karl Schnadt, Dr. Sırrı Uyanık), insan kaynakları 

müdürü (Yeşim Özsınmaz), finans müdürü (Aysemin Doğru), muhasebe müdürü (Çiğ-

dem Temiz), bir finans uzmanı (Özlem Kartal), idari müdür (Sedat Sönmez), ofis müdü

rü (Roya Ergüneş), bir teknik proje mühendisi (İglem Kayıhan), dört muhasebe elemanı 

(Serkan Anafarta, Hakan Akartepe, Refik Çelik, Kenan Bilgin), iki sekreter (Aysel İşözen, 

Melek Hocaoğlu), üç şoför (Metin Dönmez, Nuh Bülbül, Halit Demirkan), iki ofisboy (Suat 

Aktaş, Hakan Ulukan) ve 

iki servis görevlisi (Satı 

Atay, Nurgül Ekiz) ol

mak üzere toplam 22 

kişiden oluşmaktadır. 

Başta müşterimiz TE

TAŞ olmak üzere Enerji 

Bakanlığı ve bağlı diğer 

birimleri ile Çevre ve 

Orman Bakanlığı, Hazi

ne Müsteşarlığı, Maliye 

Bakanlığı vb. kurum ve 

kuruluşlarla ilişkileri ve 

idari, mali ve hukuki iş 

ve işlemleri de yürüten 

Genel Müdürlük, gün

demi gereği dönem dö

nem yoğun toplantılara 

sahne olmakta ve iş or

takları ile çeşitli kurum 

ve kuruluşlardan misa

firleri de ağırlamakta

dır. 
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BİZDEN

İnsan Kaynakları Departmanımız tarafından yönetimimiz ile çalışanlarımız arasında doğrudan 
iletişim kurulmasını amaçlayan İSKEN İletişim Toplantısı’nın ilki  14 – 15 Şubat 2006 tarihlerinde 
üst yönetimimizin katılımlarıyla gerçekleştirildi. İSKEN çalışanlarının istek ve önerilerini doğrudan 
yöneticilerine iletme imkanı buldukları toplantıya katılım oldukça yüksekti.
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GEÇ KALMIÞ DUYGULAR
                             
Hayata yeniden baþlasaydım
Hiç olmadıðı kadar yaþardım
Bütün dertleri atardım üstümden
                                                 

Bahar yaðmurlarına hiç aldırmazdım
Ne þemsiye alırdım ne de ayakkabı
Yalın ayak yürürdüm öylesine  
Ayaklarım toprakla barıþsın diye
                                                 

Sokakta ki boyacı çocuklara
Ayakkabılarımı boyatırdım
Ýki misli para verip sevindirirdim
Yarenlik edip hatırlarını sorardım
                                                 

Hiç olmadıðı kadar yaþardım hayatı                                                                                              
Doðaya özgür bırakılan bir tay gibi
Körelmiþ pas tutmuþ duygularımın
Dizgini kırardım hiç olmadıðı kadar
                                                 

Anneme bir entari, babama ceket alırdım
Doðum günlerinde onları þaþırtırdım
Gözlerindeki mutluluðu içime gömerdim
Hiç olmadıðı kadar yaþardım hayatı
                                                 

Her sabah sana sevdiðimi söylerdim
Özel günlere paket yapıp beklemezdim
Her gün iþe baþlarken herkese "Günaydın!" der
Onlara ismiyle hitap ederdim, þaþırtırdım
                                                 

Gözlerindeki mutluluðu görürdüm
Hiç olmadıðı kadar yaþardım hayatı.
Bilmem çok mu geç kaldık?
                                                 

Yolun yarısındayım artık
Ben dökülüyorum ufaktan                                               
Sen öylesine üþüyorsun             
                                                 

                                                    Cengiz EKÝZ 
                              Elektrik Bakım Personeli

 Çalışma arkadaşlarımızdan Sayın Hasan Kırgıl, 06.02.2006 
tarihinde evlenmiştir. Kendisini ve eşini tebrik eder, ömür 
boyu mutluluklar dileriz.

❖ Çalışma arkadaşlarımızdan Sayın Alpay 
Özkan’ın 21.03.2006 tarihinde Eylül isimli bir 
çocuğu dünyaya gelmiştir. Sayın Alpay Özkan 
ve eşini tebrik eder, küçük Eylül’e sağlıklı 
nice uzun yıllar dileriz.

❖ Çalışma arkadaşlarımızdan Sayın Muzaffer 
Sarı’nın 23.03.2006 tarihinde Nisa isimli bir 
çocuğu dünyaya gelmiştir. Sayın Muzaffer 
Sarı ve eşini tebrik eder, küçük Nisa’ya sağ
lıklı nice uzun yıllar dileriz.

❖ Çalışma arkadaşlarımızdan Sayın Gökhan 
Saçaklı’nın 27.02.2006 tarihinde Berke isimli 
bir çocuğu dünyaya gelmiştir. Sayın Gökhan 
Saçaklı ve eşini tebrik eder, küçük Berke’ye 
sağlıklı nice uzun yıllar dileriz.

❖ Çalışma arkadaşlarımızdan Sayın Ahmet 
Sarı’nın 20.02.2006 tarihinde Mehmet Kaan 
isimli bir çocuğu dünyaya gelmiştir. Sayın 
Ahmet Sarı ve eşini tebrik eder, küçük 
Mehmet Kaan’a sağlıklı nice uzun yıllar dile
riz.

❖ Çalışma arkadaşlarımızdan Sayın Talip 
Arslan’ın 17.02.2006 tarihinde Sude Nur 
isimli bir çocuğu dünyaya gelmiştir. Sayın 
Talip Arslan ve eşini tebrik eder, küçük Sude 
Nur’a sağlıklı nice uzun yıllar dileriz.

❖ Çalışma arkadaşlarımızdan Sayın İbrahim 
İlhan’ın 06.02.2006 tarihinde İlgi isimli bir 
çocuğu dünyaya gelmiştir. Sayın İbrahim İlhan 
ve eşini tebrik eder, küçük İlgi’ye sağlıklı nice 
uzun yıllar dileriz.




