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Değerli İSKEN’liler;

Sugözü Enerji Santralı projesinin başından bu yana başarı ile sürdürdüğümüz 
faaliyetlerimiz, her geçen gün eklenen yeni başarılarla devam etmektedir. Şüphesiz 
ki bu başarı hikayesinin her satırında siz değerli çalışanlarımızın büyük katkısı 
bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte de; sahip olduğumuz takım ruhu ve 
birbirimize olan yüksek inancımızla bu başarı hikayesine yeni satırlar ekleyeceğimize 
yürekten inanmaktayız.

İSKEN yönetimi olarak; kuruluşumuzla ilgili gelişmeleri sizlerle daha çok paylaşma 
gayreti içindeyiz. Bu amaçla; sizlerin, görüşlerinizi ileterek yönetime katıldığınız 
demokratik bir ortam oluşturmaya çalışmaktayız. Bu yönde ilk adımımızı I. İletişim 
Toplantısı ile attık. Bu alandaki çalışmalarımız şu anda yeni sayısını elinizde 
tuttuğunuz SESİMİZ dergisinin içeriğinin zenginleştirilerek sizlere ulaştırılması 
ve Sosyal Tesislerimizin yönetimine orada ikamet eden çalışanlarımızın etkin bir 
şekilde katılımını sağlayacak bir komitenin oluşturulması ile devam etti. Bu yöndeki 
çalışmalarımızın siz değerli çalışanlarımızın destek ve önerileriyle her geçen gün 
daha da gelişeceğine inanmaktayız.

Sizlerle daha önce paylaştığımız üzere; Sugözü Enerji Santralı’mızın bu günlere 
gelmesinde çok büyük katkısı olan ve projenin başından beri bizimle beraber 
çalışan Genel Müdürümüz Sn. Karl SCHNADT STEAG AG yönetim kurulu üyeliğine 
atanması nedeniyle önümüzdeki günlerde Türkiye’ye veda edecektir. Ancak bu 
veda İSKEN ile onun arasındaki bağların kopması anlamına gelmeyecekltir. O yeni 
görevinde de İSKEN’in başarısı için bizlere destek olmaya devam edecektir. Bu 
vesile ile Sn. Karl SCHNADT’a yeni görevinde tüm “İSKEN Ailesi” olarak başarılar 
diliyoruz. 

MERHABA
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KURUMSAL SOSYAL
İSKEN “Sürdürülebilir Kalkınma” ilkesi uyarınca “Çevreyi Koruyarak” yürüttüğü faaliye
tinin yanı sıra oluşturduğu “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” politikası kapsamında bulun
duğu yörede; “Toplumsal Kalkınma Planı” uygulamaktadır. Bugüne kadar bu plan uyarın
ca; yerel ekonominin canlandırılması, yerel kamusal altyapının güçlendirilmesi ile eğitim, 
sağlık, kültür, sanat ve spor alanlarında geliştirilen birçok projeye destek olan İSKEN 
önümüzdeki dönemde de 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 top
lumsal kalkınmamızın vazgeçilmez unsuru olarak 
gördüğü eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve 
kalitesinin yükseltilmesi amacıyla bu alanda geliştiri
len bir çok projeye destek olmuştur. Bu projelerin 
en önemlilerinden biri de Aşağıda detayları verilen 
ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği tarafından 
başarıyla gerçekleştirilen “Kırsal Kadınlar İçin Tarım 
Ürünleri Eğitim Merkezi” projesidir.

Proje Adı: KIRSAL KADINLAR İÇİN TARIM 
ÜRÜNLERİ EĞİTİM MERKEZİ 

Uygulama Yeri: TÜRKİYE, ADANA BÖLGESİ, 
ADANA İLİ, YÜREĞİR İLÇESİ 

Amaç: Adana ili kırsalı ve varoşlarında yaşayan eko
nomik düzeyleri düşük, işsiz kadınlara mesleki kurslar 
düzenleyerek iş edinmelerine katkıda bulunmaktır. 

Hedef Kitle: Adana ili Yüreğir ilçesi kırsalı ve varoş
larında yaşayan en az ilk okul mezunu, ekonomik 
düzeyleri düşük, işsiz kadınlardır. 

Yer: Tarım Ürünleri Eğitim Merkezi (TÜEM) dir. 

Proje Tarihi: 26042005 / 27122005 

Proje Süresi: 10 ay

Eğitim Faaliyet tarihi: 27062005 / 27022006 

Eğitim Faaliyetleri: 

• Fidancılık kursu 130 saat 
• Seracılık 200 saat 
• Süs bitkileri yetiştiriciliği 300 saat 
• Hayvancılık 360 saat 
• Girişimcilik
• İletişim Becerisi
• Sağlık
• Ev Ekonomisi
• Kişilik Geliştirme

Yöntem: Proje kapsamında bir çok kurs bir arada 
verilerek, katılımcıların kişilik özelliklerine, yetenek
lerine, ilgilerine, beklentilerine, fiziksel özelliklerine, 
kaynaklarına göre yapabilecekleri işi seçme konusun
da en doğru kararı vermesi ve iş kurma hususunda 

KIRSAL KADINLAR İÇİN TARIM ÜRÜNLERİ EĞİTİM MERKEZİ
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 SORUMLULUK

“ EL SANATLARIMIZ 
GELECEĞE TAŞINIYOR”
İSKEN  A.Ş. ve Sugözü Köyü Muhtarlığı’nın işbir
liğiyle hayata geçirilen “El Sanatlarını Yaşatma ve 
Tanıtma Projesi” kültürümüzün önemli bir parçası 
olan ve kadınlarımızın el emeği göz nurunu yansıtan 
“El İşlerimizin” tanıtılmasını ve korunarak gelecek 
nesillere aktarılmasını sağlarken bu işleri üreten 
kadınlarımıza da ekonomik bir katkı yapmaktadır.

Proje kapsamında ilk etapta; Sugözü Köyü’nden 73 
kadınımızın ürettiği toplam 3000 adet el işi  İSKEN  
A.Ş.’nin “Yeni Yıl” ve “Kurban Bayramı” için özel 
olarak hazırlattığı tebrik kartlarına yerleştirilmiştir. 
Bu işlemin ardından birer sanat eserine dönüşen 
tebrik kartları ise; İSKEN A.Ş.’nin yurt içi ve yurt 
dışındaki tüm iş ortaklarına ve ilişki içinde olduğu kişi 
ve kurumlara gönderilmiştir. Bu sayede Sugözü Köyü 
Kadınları tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan “El 
İşleri” kültürümüzü tanıtan önemli bir tanıtım malze
mesine dönüşmüştür. 

EL SANATLARINI TANITMA VE YAŞATMA PROJESİ

bilinçlenmesi amaçlanmıştır. Ders programlarına ve 
kullanılan yaygın eğitim metotlarına ilaveten; uygula
malar, stajlar, seminerler, geziler yapılmıştır.

Sonuçlar: Tarım Sektörünün talep ve ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde nitelikli işgücü olarak yetişen 
kadınlarımız, aldıkları sertifikalar sayesinde tarım 
alanlarında ve tarıma dayalı sanayilerde istihdam edi
lebileceklerdir. Ayrıca sertifikaları, finansal kolaylıkta 
sağlayacağından kendi işlerini kurmalarına da olanak 
verecektir. Sürekli yapılabilecek bu eğitimler bölgesel 
işsizliğin azalmasına da katkı sağlayacaktır. 

Projenin toplam maliyeti: 

175.417  olup % 90 ı olan 157.875  AB Merkezi 
Finans ve İhale Birimi tarafından hibe edilmiştir. 

TUKD tarafından karşılanması gereken tutar proje 
toplam maliyetinin % 10'u olan 17.541  dur ve bu 

tutarın tamamı İSKENDERUN ENERJİ ÜRETİM VE 
TİC. A.Ş. tarafından karşılanmıştır.



SESİMİZ
�

Hedef;
“Daha Temiz Bir Yumurtalık”

İSKEN tarafından yaptırılan 50 adet çöp kutusu ile 10 
adet çöp konteyneri; 5 Temmuz 2006 günü, Sugözü Enerji 
Santralı Direktörü Sayın Norbert MELCHER ve Yumurtalık 
Belediye Başkanı Sayın Habib SALIÇ’ın katıldığı bir törenle, 
Yumurtalık Belediyesi’ne teslim edildi.

“Çevre Gününde İSKEN’e 
Teşekkür”

Ulusal Çevre Eğitim Projesi (UÇEP) kapsamnında 
gerçekleştirilen Atık Kağıt Toplama Kampanyası’nda İSKEN 
Sugözü Enerji Santralı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu 
senede en çok atık kağıt toplayan firmalar arasında yer 
aldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Adana Valisi Sn. M. 
Cahit KIRAÇ’ın da katıldığı törende, Atık Kağıt Toplama 
Kampanya’sına gösterdiği duyarlılıktan ötürü İSKEN’e 
teşekkür belgesi verildi. Adana İl Çevre ve Orman Müdürü 

Nebi Erol METİN tarafından verilen teşekkür belgesini İSKEN adına Sugözü Enerji Santralı Direktörü Sn. 
Norbert MELCHER aldı.

“Yumurtalık’ta Tiyatro Heyecanı”

Yumurtalık Kaymakamlığı’nın girişimi ve İSKEN’in katkılarıyla Anadolu Tunesi kapsamında 31 Temmuz 2006 
tarihinde Yumurtalık’a gelen Nokta Tiyatrosu, “Gençlik Çıkmazı” ve “Ekmek Arası Hayat” adlı oyunlarını 
sahneledi. Her iki oyunda izleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.
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AÇIK KAPI 
İSKEN projenin başlangıcından bu yana uyguladığı “AÇIK KAPI” ilkesi gereği; bölgede 
yaşayanları, çalışanlarını, ilgili ve yetkilileri proje hakkında kapsamlı ve açık bir şekilde 
bilgilendirmektedir. Bu kapsamda toplumun her kesiminden ziyaretçiler tesisi gezmek
te ve yetkililerden bilgi almaktadır.

İSKEN'in sponsor olduğu Milli Tenisçimiz Sayın 
Direnç Bada Sugözü Enerji Santralı'nı ziyaret etti.

“UÇEP Grubu Gezisi”
Ulusal Çevre Eğitim Projesi (UÇEP) kapsamnında gerçekleştirilen Atık Kağıt Toplama Kampanyası’nda; en çok atık 
kağıt toplayarak dereceye giren okulların öğrencileri ve Adana Çevre İl Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir grup 
Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında 7 Haziran 2006 günü Sugözü Enerji Santralı’nı gezerek yetkililerden 
tesisle ilgili bilgi aldılar.

“Çukurova Üniversitesi Ceyhan MYO”
Çukurova Üniversitesi Ceyhan MYO öğrencileri 16 Mayıs 2006 günü Sugözü Enerji Santralı’nı gezerek 
yetkililerden tesisle ilgili bilgi aldılar.
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SAĞLIK - EMNİYET - 
“3. Çukurova SEÇ Sempozyumu ”

Çukurova Bölgesi’nde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları tarafından; Sağlık, Emniyet ve Çevre alanlarında 
aralarındaki bilgi paylaşımı ve işbirliğinin artırılması amacıyla kurulan Çukurova SEÇ Grubu, geleneksel hale 
getirdiği SEÇ Sempozyumunun 3.’sünü 26 Haziran 2006 günü Adana Organize Sanayi Bölgesi Konferans 
Salonunda gerçekleştirdi. 
İSKEN Sugözü Enerji Santralı SEÇ Bölümü’nce geniş bir katılımla izlenen sempozyumda, SEÇ Bölüm 
Müdürümüz Sn. Gülben GÜLCAN İSKEN 
Sugözü Enerji Santralı’nda uygulanan 
Çevre İzleme ve Yönetim Planı hakkında 
bir sunum yaptı. 
Santral Direktörümüz Sn. Norbert 
M E L C H E R  i s e  s e m p o z y u m u n 
kapanışında gerçekleştirilen seminere 
konuşmacı olarak katıldı ve İSKEN 
Sugözü Enerji Santralı yönetiminin SEÇ 
konusuna bakışını açıkladı. Sempozyum 
sonunda katılımlarından ötürü Santral 
Direktörümüz Sn. Norbert MELCHER’e 
bir teşekkür plaketi sunuldu.



SESİMİZ
�

ÇEVRE
“Acil Durum Eğitimleri”

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde 
tüm personelimiz “Acil Durum Eğitimi” aldı. Olası acil durumlara hazırlık ile acil durumlara doğru tepki 
vermenin amaçlandığı eğitimler, acil durumların en az kayıpla atlatılması için çok önemli bir adımdı. Bundan 
sonraki süreçte de benzer eğitimler periyodik olarak yapılarak bu konudaki durumumuz her geçen gün daha 
da ileriye götürülmesi hedeflenmektedir.

“Acil Durum Tatbikatı”
Tesisimizde 30 Haziran 2006 günü ilki gerçekleştirilen “Acil Durum Tatbikatı” başarıyla tamamlandı. 
Tatbikatta, başta acil durum ekiplerinde yer alan personelimiz olmak üzere tüm personelimiz görev ve 
sorumluluklarını büyük bir ciddiyet ve bilinçle yerine getirdi. Bundan sonraki dönemde periyodik olarak 
yapılacak olan acil durum tatbikatları ile tesisimizin ve personelimizin olası acil durumlara hazır olması 
sağlanması hedeflenmektedir.
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İSKEN’deki ilk gününüzü anımsıyor musunuz?  
O güne dair ne söylemek istersiniz?

İSKEN’deki ilk günüm aynı zamanda 
Türkiye’deki ilk günümdü. 2000 yılı Eylül 
ayı sonunda STEAG’tan iki meslektaşımla 
birlikte Adana’da işe başladığımız gündü. 
Berbat uçak gecikmeleri  yaşadıktan ve 
birkaç uçak değiştirip 14 saat uçtuktan 

sonra Adana’ya bir gece yarısı bavullarımızı kaybetmiş 
olarak vardık.
Ertesi sabah o tarihte Genel Müdürlerimizden birisi 
olan Sayın Alihan Efeoğlu ve Adana büromuz görevlisi 
Sayın Turan Diler ile eski Adana ofisimizde buluştuk.
Hava çok sıcaktı. Valizlerimiz henüz ulaşmadığı için ilk 
olarak yeni giysi alışverişine çıktık.
Sonra o günlerde Adana’daki ilk ve tek şoförümüz 
olan Enver, bizi Sayın Alihan Efeoğlu ile birlikte 
şantiyeye götürdü. Sıcaktan kavrulan bir günde küçük 
bir Renault Megane’a 5 kişi doluşmuştuk.
Şantiyede hiçbir şey yoktu! Ne hafriyat çalışması ne de 
başka bir şey. Bu manzarayı seyrederken söylenenler 
çok iddialıydı: buraya 1,5 milyar ABD doları harcayıp 
23 Kasım 2003’te ticarî faaliyetine başlayacak yeni 
1320 MW gücündeki Enerji Santralimizi inşa edeceğiz.
Sonra lojmanlarımız için yer bulmak üzere Yumurtalık 
Belediyesi İmar Müdürlüğüne gittik. 
Bize imar planlarında -resmî, orijinal, elle yapılmış ve 
mühürlenmiş planlarda- muhtemel arsaları gösterdiler.
Saatlerce tartışıp bardaklar dolusu çay içtikten sonra, 
lojman yeri olabilecek arsaları görmeye gitme kararı 
verdik. Biz şöför hariç dört kişiydik. Bir anda iki Tofaş’a 
on görevli doldu. Üç otomobil yola koyuldu ve 
tepenin tam zirvesindeki Yumurtalık Fenerinde durdu. 
Görevliler orijinal planlarını, resmî belgelerini açtılar. 
Aniden rüzgar çıktı ve bütün belgeler tepeden aşağıya 
uçuşmaya başladı. On kişi bu önemli belgelerin 
ardından koşuşuyordu. 
Güzel bir başlangıç değil mi? Ne dersiniz ?

Sugözü Enerji Santrali Projesinin şimdiki durumu 
hakkında neler söylemek istersiniz?
Sugözü Enerji Santrali Projesi gerçek bir başarı 
öyküsü. Tam zamanında ve bütçesi aşılmadan, yüksek 

uluslararası çevre ve kalite standartlarına uygun olarak 
inşa edildi ve başarıyla tamamlandı.
Şimdi işletme aşamasındayız. Şirketi ve enerji santralini 
çok iyi yöneten başarılı ve deneyimli bir takıma sahibiz. 
Santral yüksek verimlilikle işletiliyor; bakım ve yönetim 
işleri gayet güzel yürütülüyor. 
Enerji santralimiz çevre dostu. Hem Türk hukuku 
hem de Dünya Bankasının belirlediği tüm çevre 
standartlarına uyuyor. Çevre yönetimi sistemi, güvenlik 
ve sağlık standartları kısa süre içinde belgelendirilecek. 
Bu durum herkesin bu standartlara uymaya kararlı 
olduğunu gösteriyor. 
Enerji santralinin teknik ekipmanı ve bütün çalışanlarını 
kapsayan örgütlenmesi en yüksek uluslar arası 
standartlara uygun. 
Yaz ayları boyunca enerji santralini hiçbir teknik 
sınırlama olmaksızın tam kapasite ile işletiyoruz. 
Türkiye’nin bizim ürettiğimiz elektriğe ihtiyacı var ve 
biz güvenilir bir ortağız.

İsken Ailesine iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?
İSKEN’de çalışmak üzere Türkiye’ye 
gelmeye karar verdiğimde Isken için 
büyük bir fedakarlık yaptığıma inandım, 
şöyle ki: Almanya’yı, dostlarımı ve ailemi 
geride bıraktım. Ama öte yandan İSKEN 
ailesi bana dostça kucak açtı. Bunun bana 

işimde çok yararı oldu. 
Bugün İSKEN hâlâ bir çok genç insanın çalıştığı 
genç bir şirket. Çoğunuz santralin ticarî faaliyete 
başlamasından bile önce işe başladınız. Benim 
için size hem cazip bir işyeri hem de gelecek için 
güvenli bir işyeri sunmak çok önemliydi. Yıllar boyu 
güvenebileceğiniz bir şirkette, tıpkı bir aile gibi 
çalışabilmeliydiniz.

YOLUNUZ AÇIK OLSUN 
WIR WÜNSCHEN IHNEN ALLES GUTE

Sayın Genel Müdürümüz  
Karl Schnadt ile Söyleşi



SESİMİZ
��

YOLUNUZ AÇIK OLSUN 
WIR WÜNSCHEN IHNEN ALLES GUTE Mr. SCHNADT

İnanıyorum ki, herkes yapılanları 
takdir etti ve aile için kendisine 
düşeni yapıyor; görevinin gereklerini 
yerine getiriyor ve açıkça iletişim 
kurabileceği ve çevresindeki herkese 
güvenebileceği bir ortamda çalışıyor. 
Bu ortamın gelecekte ben şirketin 
Genel Müdürlüğünden ayrıldıktan 
sonra da süreceğine inanıyor ve 
güveniyorum. Bundan sonra şirketi 
ekonomik bakımdan güvenli biçimde 
sürdürülmesi için gereğini yapacağız. 
Ama gelecekte bir aile olmayı 
sürdürmek; işte o size düşüyor!

Türkiye ve Türk Kültürü hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Türkiye köklü bir tarihe 
sahip ve bu topraklar 
bir çok farklı kültüre ev 
sahipliği yaptı. Bazı tarihî 
yerleri gezdim ve daima 
bu eserleri bırakan eski 

kültürlerin gelişmişlik standartları ve 
o devirlerdeki becerileri karşısında 
hayran kaldım. 
Türkiye tarih ve kültür çeşitliliği 
zengini. Ayrıca herkesin bu ülkede 
gösterilen kültürler arası  hoşgörünün 
bilincinde olması gerekir.
Farklı bir kültürden gelen bana 
gösterdiğiniz dostluğu başka kültürlere 
de daima göstermenizi diliyorum.

İSKEN’de hiç unutulmaz bir anınız 
var mı?

Elbette! Türkiye’deki ilk günümü hiçbir 
zaman unutmayacağım.
22-23 Kasım 2003 gecesi de unutulmaz 
bir geceydi. TETAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ ve 
Enerji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan 
22 uzmanlık Geçici Kabul Heyeti iki 

haftadır enerji santralindeydi. Tüm teknik ayrıntıları 
ve yasal şartların yerine getirilip getirilmediğini 
soruşturdular. Gerçekleştirmemiz gereken bir Resmî 
Test Programı hazırlamışlardı. Bütün testlerin başarıyla 
gerçekleştirilmesinden sonra Geçici Kabul Tutanağı 

gecenin ikisinde imzalandı ve ticarî işletme başladı. İşte 
bu benim yaşamımdaki en büyük başarıydı! 3 yıldan 
fazla süren inşaat ve çalışmaların ardından İSKEN 
Enerji Santralinin geleceğinin temellerini böylece 
atmıştık.

Ayrıca Ticarî işletmenin başlamasından sonraki ilk 
Şirket Yemeğimizi, bu büyük stresin ardından herkesin 
nasıl rahatladığını anımsıyorum.

Bu söyleşinin sınırlı zamanı içinde anlatamayacağım 
daha bir çok anı var. Tüm bu anıları beraberimde 
evime götüreceğim ve hiç birini asla unutmayacağım.

Mr. Karl Schnadt
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TARİHİN SIĞINAĞI
HATAY

Hatay Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerin-
den biridir. Yöredeki tarihi yaşam bulguları M.Ö. 
100.000’lere kadar uzanır. Amik Ovasında; Çatal-
höyük, Tel Tainat, Tel Cüdeyde ve Tel Atçana’da ilk 
tunç çağı yerleşmeleri tespit edilmiş ve mimari kalın-
tılara rastlanmıştır.

M.Ö. 333 yılında Büyük İskender ile 
Pers İmparatoru III. Dareios’un ordu-
ları İssos kenti civarında savaştılar ve 
Büyük İskender Pers ordusunu ağır 
bir yenilgiye uğrattı. Myriandros’un 

(bugünkü İskenderun) adını değiştire-
rek Aleksadria adını vermiştir.

M.S. 1. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan Hıristiyanlık, 
Kudüs dışında ilk defa Antakya’da yayıldı. Hz. İsa’ya 
inananlara ilk defa Antakya’da “Hıristiyan”adı verildi. 
M.S. II. yüzyılda Antakya; Roma ve İskenderiye’den 
sonra 200.000-300.000 nüfusu ile imparatorluğun 
üçüncü büyük metropolisi durumunda idi. Şehrin 
başlıca gelir ve zenginlik kaynağı ticaret ve ihracat idi. 
Şehir; saraylara, köşklere, heykellere, su yollarına, hi-
podroma, hamamlara ve hatta kanalizasyon sistemine 
sahipti.

14. ve 15. yüzyıllarda Halep,  Antep ve Antakya böl-
gesine göç eden Türkmen boylarının başında Avşarlar 
ve Bayatlar geliyordu.

Antakya ve çevresi 1516 yılında Yavuz Sultan Selim’in 
Mısır seferi sırasında Osmanlı hakimiyetine girdi. Os-
manlı yönetiminde Antakya Halep eyaletine bağlı bir 
sancak ve bu sancağın merkezi idi. Sancak beyi tarafın-
dan yönetiliyor idi. Zaman içinde yapılan düzenleme 
ile Antakya kaza statüsüne getirilerek, Şam Beyler-
beyliğine bağlı olarak yönetildi.

2 Eylül 1938 günü Hatay Devleti kuruldu. Meclis Baş-
kanlığına Abdulgani TÜRKMEN, Devlet Başkanlığına 
Tayfur SÖKMEN seçildi. Devletin adı “HATAY” ola-
rak kabul edildi.

7 Temmuz 1939 tarih ve 3711 sayılı Kanunla  Hatay 
Vilayeti kuruldu. 18 Temmuz 1939 günü Hatay Valili-
ğine atanan Şükrü SÖKMENSÜER  Hatay’a geldi. 23 
Temmuz 1939 tarihinde de Hatay’da kalan son Fransız 
birliği Antakya’dan ayrıldı. Böylece Hatay Devleti’nin 
anayurda katılma işlemleri tamamlanmış oldu.
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HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ
Hatay’da bilimsel kazı çalışmaları 1932 yılında baş-
lamıştır. Çalışmaların ilk yıllarında çeşitli ve kıyme-
ti büyük olan tarihi eserlere rastlanması bir müze 
kurulması fikrini doğurmuştur. Müzede 3 ayrı bilim 
heyetinin yaptığı hafriyatlar sonucunda çıkan eserler 
toplanmıştır. 

Mozaik müzesi olarak planlanan binanın yapımına 
1934 yılında başlanmış, Hatay Devleti zamanında ta-
mamlanmış, düzenlemesi uzun sürdüğünden 23 Tem-
muz 1948’de Hatay’ın Kurtuluş Bayramı’nda ziyarete 
açılmıştır.  Hitit, Helenistik ,Roma ve Bizans dönemle-
rine  ait olan ve Harbiye, Antakya, Atçana , Seleukeia  
Pieria  ile İskenderun’da bulunmuş eserlerin sergilen-
diği müze mozaik koleksiyonlarının zenginliği yönün-
den dünyada ikinci sırayı almaktadır. Müzede. 18.100 
parça arkeolojik eser, 1.050 etnografik eser, 13.820 
sikke, 1.347 mühür olmak üzere toplam 34.317 eser 
bulunmaktadır.

Müzedeki mozaikler, Bizans ve Roma dönemlerini 
kapsayıp. Mitolojik olaylar ve kişiler sembolize edil-
mektedir.

HABİB-İ NECCAR CAMİİ
 Anadolu’nun ilk camii olan Habib-i Neccar Antakya’da 
yapılmış ve Müslümanlık Anadolu’ya buradan yayılma-
ya başlamıştır. Habib-i Neccar Camii  Hz. Ömer’in 
Komutanlarından Ebu Ubeyde Bin Cerrah Tarafından 
M.S 636 yılında inşa edilmiştir. Hz. İsa’nın Havarilerine 
ilk inanan Habib-i Neccar bir inanç abidesi ve Kuran-ı 
Kerimde Yasin suresinde övülen bir şehittir.

ST. PIERRE KİLİSESİ
Antakya’nın 2 Km. kuzeydoğusunda, Reyhanlı kara-
yolu üzerinde, Habib-i Neccar Dağı’nın uzantısı olan 
Haç (Stauris) Dağının eteğindedir. 13 metre uzun-
luğunda, 9,5 metre genişliğinde ve 7 metre yüksek-
liğinde doğal bir mağaradır. Hz. İsa’nın ölümünden 
sonra havarilerinden St. 
Pierre Antakya’ya gele-
rek (M.S.1.y.y.ilk yarı-
sında) burada telkinlere 
başlamıştır. İsa’ya inanan-
lara “Hiristiyan” adı ilk 
kez burada verilmiştir. 
1963 yılında Papa VI. Paul 
tarafından burası Hıristi-
yanların Hac yeri olarak 
kabul edilmiştir. Her yıl 
29 Haziran’da St.Pierre 
günü (bayram) kutlama-
ları yapılmaktadır.
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SAĞLIK

Uzun yaşamamıza engel olan en önemli sebeplerden biri de yüksek kan kolestrol düzeyidir. Yüksek kan 
kolestrol düzeyi kalp ve damar hastalıklarına yol açarak sağlıklı ve de uzun bir ömür sürmemize engel olur.

Kan kolestrol düzeyindeki değişiklikler kalp hastalığının oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Yüksek koles
terol düzeyine sahip olan bireylerde kalp hastalığı gelişebilir ve kalp krizi geçirme riskleri artar.

Eğer kandaki kolestrol miktarınızda artış olursa, arter (atar damar) adı verilen damarlarınızın duvarına fazla 
olan kolesterolleriniz birikir. Damarın iç duvarında biriken kolestrol, damar içi kan akışkanlığını yavaşlatır. 
Bilindiği gibi kan ile kalbe oksijen taşınır. Eğer kalbiniz oksijen ve kan hacmi açısından yetersiz ise göğüs çev
resinde bir ağrı belirir. Eğer bu durum daha uzun süre devam ederse sonuç kalp krizi olarak ortaya çıkar.

Sadece yüksek kolestrol tek başına bu hastalık bulgularını oluşturmamaktadır. (Sigara, Hipertansiyon, Şeker 
Hastalığı diğer faktörlerden bazılarıdır.) Çünkü farkında olmadan birçok kişi yüksek kolesterol değerlerine 
sahip olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Ancak bilinmelidir ki; kan kolestrol düzeyini düşürmek kalp hasta
lıklarını ve kalp krizi riskini önemli derecede azaltmaktadır. Kolesterol düzeyinin genç, yaşlı, kadın ve erkekte 
normal sınırlarda devamlılığının sağlanması kalp hastalıklarından korunmada önemli bir yaklaşımdır.

Kan kolestrol  düzeyimizi yaptıracağımız bir kan tahliliyle kolayca öğrenebiliriz. Bu testin ideal sonuç verebil
mesi için 12 saat öncesinden itibaren bir şey yememek gerekmektedir. Bu test bize aşağıdaki parametreler 
hakkında bilgi verecektir.

• Total kolestrol 

• LDL (kötü) kolestrol: Arterlerde birikip damarın harabiyetini arttıran kolesterol 

• HDL (iyi) kolestrol: Arterlerde birikintiyi temizlemeye çalışıp damarın sağlığını koruyan kolestrol 

• Trigliseritler: Kandaki yağın farklı bir formu.

Aslında lipoprotein profiline bakıldığında Total kolesterolün 200 mg/dL ve LDL kolesterolün 100 mg/dL’in 
altında, HDL kolesterolün ise en az 40 mg/dL ve üzerinde olması önerilen değerler arasındadır. Aşağıdaki 
tabloda kolesterolünüzü yorumlayabilmenize yardımcı kategorilendirmeyi göreceksiniz.

Total kolestrol düzeyi Kategori 
200 mg/dL’in altı  İstenilen değer
200-239 mg/dL Sınırda yüksek
240 mg/dL ve üzeri  Yüksek

LDL kolestrol düzeyi Kategori 
100 mg/dL’in altı   Optimal
100-129 mg/dL İstenilen değere yakın
130-159 mg/dL Sınırda yüksek
160-189 mg/dL Yüksek
190 mg/dL ve üzeri  Çok yüksek

HDL (iyi) kolestrol kalp hastalıklarından korunmak için önemli göstergelerden biridir. HDL (iyi) kolestrol 
değeri ne kadar yüksek olursa korunma o kadar daha iyi olmaktadır. HDL (iyi) kolestrol değeri 40 mg/dL’in 
altında olması kalp hastalıklarının oluşması için önemli risk etmenidir. HDL (iyi) kolestrol düzeyi 60 mg/dL ve 
daha fazla olması halinde kalp hastalıklarına yakalanma riskiniz oldukça azalmaktadır.

Trigliseritler de kolestrol gibi kalp hastalıklarının oluşmasına neden olabilir. Trigliseritlerin kanda 150 mg/dL 
altında olması önerilir. 150199 mg/dL arasında trigliserit değeri sınırda yüksek, 200 mg/dL ve üzerine ise bazı 
bireylerde tedaviye ihtiyaç duyulacak kadar yüksek değer denilmektedir.

Kolestrol düzeyini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu etkenleri iki grupta toplayabiliriz.

UZUN YAŞAMAK İÇİN!



SESİMİZ
��

1. Bireyin kendisine bağlı etkenler
• Diyet: Kolestrol içeren besinler ve doymuş yağ tüketimi ile kanda kolestrol düzeyi artar. Kandaki 

kolestrol düzeyinin artmasında besinlerin içerisindeki kolestrol miktarı etkendir ancak doymuş yağlar 
başlı başına etki gösterebilmektedir. Biliyoruz ki; diyetin doymuş yağ ve kolestrol miktarını azaltırsa
nız kan kolestrol düzeyinizde düşer. 

• Vücut ağırlığı: Hafif şişman ve şişman olmak kalp hastalıkları için risk faktörüdür. Kilonuz arttıkça 
kan kolestrol düzeyinde de artış olur. Kilo kaybetmeye başladığınızda kan total kolestrol, LDL (kötü) 
kolestrol ve trigliserit düzeyinde azalma, HDL (iyi) kolestrol düzeyinde ise artma gözlenir. 

• Fiziksel aktivite: Fiziksel aktivite yapmamak kalp 
hastalıkları için risk faktörüdür. Düzenli fiziksel akti
vite yaparsanız kan LDL (kötü) kolestrol düzeyinde 
azalma, HDL (iyi) kolestrol düzeyinde artma sağlarsı
nız. Bununla birlikte aktivite ile kilo kaybetmiş olur
sunuz. Mutlaka her gün 30 dakika veya daha fazlası 
fiziksel aktivite yapmanız gerekmektedir.

2. Bireyin kendisine bağlı olmayan etmenler
• Yaş ve cinsiyet: Kadın ve erkekler yaşlandıkça kan 

kolestrol düzeylerinde artma gözlenir. Menopoz 
öncesi kadınlarda aynı yaş erkeklere göre total koles
trol düzeyi düşerken, menopoz sonrasında kadınların 
LDL (kötü) kolestrol düzeyi artış olduğu bildirilmiştir. 

• Kalıtım: Genetik olarak vücudunuzun ne kadar kolestrol üreteceği şifrelendirilmiştir. Eğer kan 
kolestrol düzeyiniz yüksek ise ailenin diğer fertlerinin de kolestrol profili değerlendirilmesi gerekir. 
Çünkü ailesel kan kolestrol yüksekliği bazen genetik olarak geçişli olabilmektedir.

Kan kolestrol seviyesinin sağlıklı sınırlarda olmasını sağlamak için; kilonun normal sınırlarda devamlılığını sağ
lamak, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve kolestrol düşürücü diyetle beslenmek gerekmektedir

Eğer bu yöntemlerle başarılı olunamıyorsa, ilaç tedavisi uygulanmaya başlanmalıdır.

YARARLI ÖNERİLER

• Sağlıklı Beslenme : Daha az hayvansal (doymuş) yağ tüketin. Alabildiğiniz en ince et dilimlerini satın alın. 

• Etten gözle görülebilen tüm yağları, ve tavuğun derisini ayırın. 

• Daha az hazır bisküvi, pastane ürünü ve kek tüketin. 

• Yemek pişirirken katı yağlar yerine ayçiçek yağı, mısırözü veya zeytinyağı gibi bitkisel yağlar kullanın. 

• Bu yağları ayrıca salatalarınıza sos olarak da kullanabilirsiniz. 

• Yağsız veya yarım yağlı süt, az yağlı yoğurt, ve az yağlı peynir gibi, düşük yağ içeren günlük ürünleri tercih edin. 

• Haftada en az bir kez yağlı balık (örneğin somon, sardalya, ton  konserve şeklinde de olabilir) tüketmeye özen gösterin. 

• Bol bol meyve, sebze ve baklagil tüketin (mercimek ve fasulye gibi). 

• Günde toplam en az 5 porsiyon tüketin. Bir porsiyon, 23 kaşık sebze, bir adet meyve (mesela bir muz) veya 23 adet küçük 
boy meyve (örneğin erik), 1 küçük kase meyve salatası, veya bir bardak taze sıkılmış meyve suyuna denktir. 

• Makarna, pirinç, ekmek, buğday, patates ve mısır gevreğinden oluşan nişastalı yiyecekleri, öğünlerinizde düzenli olarak tüketin. 

• Alkolü çok kaçırmayın, ölçülü tüketin.  

• Sigarayı bırakın. 

• Fazla kiloluysanız, kilo verin. 

•  Her gün 30 dakikalık fiziksel aktiviteyi hedefleyin . 

Dr. Uğur ŞANLITÜRK
İşyeri Hekimi



SESİMİZ
��

Hibrid otomobillerin amacı benzin sarfiyatını azalt
maktır. Bunu sağlamak için sıkışık trafikte, düşük 
hızlarda benzin motoru yerine elektrik motorunu 
kullanmakta ve bu sayede kısmen 0 emisyon salınımı 
sağlamaktadırlar. Elektrik motorunun çalışması için 
gerekli enerji benzin motoru çalıştırıldığı zamanlarda 
ya da frenleme sırasında akülere şarj edilmektedir. 
Dolayısıyla bu araçların elektriğe bağlanarak şarj edil
mesi gibi bir gereksinim yoktur.

İstenildiğinde ben
zinli istenildiğinde 
elektrik motoruyla 
ilerleyebilen ilk ara
cı 27 yaşındayken 
Ferdinand Porsche 
yapmıştır. 1902 yı
lında “MixteWa
gen” adını verdiği 

aracı tanıtmıştır. Viyanalı bir fayton üreticisi olan Lu
dwig Lohner ile birlikte çalışan Porsche 4 silindirli bir 
Daimler motoruna aküler, bir jeneratör ve elektrik 
motorları eklemiştir. Bu haliyle Mixte benzinli motor 
stop edildiğinde bile akülerin çalıştırdığı elektrikli mo

torla ilerlemeye devam edebilmekteydi.

Alternatif enerji ile çalışan araç yaratma amacıyla 1997 
yılında seri üretime başlanan birinci nesil hibridlerde 
bulunan elektrik motoru, benzinli motorun devrinin 
düştüğü noktada devreye girerek yakıt tüketimini 
azaltıyor. Sistem sayesinde, özellikle sıkışık trafikte 
tüketilen yakıt ve egzoz gazları sıfırlanıyor. Daha son
ra geliştirilen Hybrid teknolojilerinde ise güçlendiri
len akım sayesinde, elektrik motorunun daha yüksek 
devirlerde de devreye girerek yakıt tüketimini yüzde 
30’lara varan oranda aşağıya çekmesi sağlandı. Bunun 
yanı sıra bazı üretici firmalar benzinli hibridlerin yanı 
sıra, dizel hibridler üzerine de çalışmayla başladı. Bu 
teknoloji henüz yaygınlaşmasa da örneğin Toyota fir
masının geliştirdiği dizel Hybrid motorlara sahip bazı 
araçların Japonya’da satışına başlandı. Hybrid motor
lar yakıt tüketimi ve çevreci özelliklerinin yanı sıra, 
yüksek performansları ile de dikkat çekiyor. 1.6 litre
lik Hybrid bir motorun kullanıldığı araçlardan sağla
nan performans, 1.7 litrelik benzinli bir motora yakın 
seviyelerde.

Elektrik + Benzin = Hybrid

TEKNOLOJİ
GELECEĞİN OTOMOBİLLERİ

ELEKTRİK KULLANACAK
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Kullanımda olan Hybrid 
Araçlar

Toyota Pirus kadar aktif satışta olmasa da, Honda 
Insight bir başka hybrid araç. Honda Insight, 2 kişilik 
bir otomobil olarak tasarlanmış. 100 kilometrede 3.4 
litre benzin tüketen otomobil, bir başka deyişle 1 
litre benzinle 29 kilometre yol kat edebiliyor. Düşük 
yakıt tüketme özelliğini küçük hacimli motoruna 
olduğu kadar son derece aerodinamik yapısına ve 
karoserinde kullanılan hafif parçalara da borçlu olan 
Insight’da 1 litre hacimli bir IMA (Entegre Motor 
Destek Sistemi) motor görev yapıyor. Şehir içi kul
lanımında oldukça ekonomik olan motor, aksele

rasyon için daha fazla güce ihtiyaç duyulduğunda, 
sistemde bulunan elektrikli motoru devreye soku
yor. Bu sistemle otomobilin gücü Entegre Motor 
Destek Sistemi sayesinde motorun gücü 68 HP’den 
76 HP’ye, torku da 4800 d/d’da 91 NM’den 1500 
d/d’ da 113 NM’ye yükseliyor. 0100 km/s hızlanma
sını 12 saniyede gerçekleştiren Insight’ın maksimum 
hızıysa 180 km/s. Ayrıca otomobilde yer verilen bir 
sistem sayesinde otomobil, durduğu zaman motor 
otomatik olarak stop ediyor, gaza veya debriyaja 
basıldığındaysa tekrar otomatik olarak çalışmaya 
başlıyor. Bu sisteme yer verilmesinin amacı yakıt 
ekonomisini arttırmak ve egzozdan çıkan zararlı 
gaz miktarını minimuma indirmek. Honda, Insight’ın 
ağırlığını hafifletmek için son yıllarda sıkça karşılaşılan 
bir metot olan ağırlıklı alüminyum kullanımına gitmiş. 
Geri dönüşümlü bir malzeme olan alüminyum, oto
mobilin ağırlığının 820 kiloya kadar inmesine olanak 
tanımış. Bunlar dışında gelecekte bu tip araçları daha 
fazla yollarda göreceğiz. Chevrolet, Dodge, Lexus, 
Nissan ve Toyota 2007’ye kadar bir çok hybrid 
modelini piyasaya sunacaklarını açıkladılar.

Sonuç olarak hergün artan benzin fiyatları dikkate 
alındığında hybrid teknolojisinin çok yakın bir gele
cekte bütün bir dünyayı saracağı söylenebilir.

Haldun SÖZEN
Raporlama Uzmanı
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ELEKTRİK BÖLÜM
MÜDÜRLÜĞÜ

Elektrik Bölüm Müdürlüğü; bir Bölüm Müdürü (Seyhan KARABULUT), iki Elektrik 
Bakım Mühendisi (Mehmet Bilgehan ÇEBER, Fatih KURDAK), üç Elektrik Bakım Formeni 
(Vehbi AKDEMİR, İbrahim TAŞDEMİR, Mustafa ERÇEVİK), dört Elektrik Bakım Ustabaşısı 
(İlker Osman SARI, Ali YAĞTU, Sinan EKİCİ, Cumali BAĞRIK), beş Elektrik Bakım 
Ustası (Ertan CİLDAN, Oğuz Soyubey, 
Cengiz EKİZ, Niyazi ASLAN, Hüseyin 
BAŞEKER) ve 6 Vardiya Elektrikçisi 
(Hasan ASLAN, Vedat ÖZDEMİRCİK, 
Ersun ERGÜN, Yusuf DURSUN, Bedri 
BULDU, Zeki GÜNGÖR) olmak üzere 
toplam 21 kişiden oluşmaktadır. Elektrik 
Bölüm Müdürlüğünün sorumluluk alanı;       
öncelikle santraldeki bütün elektriksel 
işlemler olmak üzere, ilave olarak 
telefon sistemi, yangın algılama sistemi 
ve yeni projelerdeki elektriki konuları 
kapsamaktadır.
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-OĞUZ SOYUBEY ELEKTRİK BAKIM ELEMANI 08.05.2006
-YUSUF YILDIZ KÜL KÖMÜR OPERATÖRÜ 28.06.2006
-MEHMET TOPELİ KİMYA VE FGD BÖLÜM MÜDÜRÜ 08.07.2006
-KUBİLAY ARAT ÇEVRE PROJELERİ ASİSTANI 12.08.2006

ÇOCUĞU OLANLAR:

İSİM UNVAN  TARİH

-UFUK GEBECİ OFİS ELEMANI 30.05.2006  
-RAMAZAN BAYRAM BAKIM ELEMANI 25.05.2006  
-MEHMET KILINÇ FGD OPERATÖRÜ 22.05.2006 
-AHMET KAÇAR LABORANT YARDIMCISI 27.06.2006
-ÖZGÜR GÜZELANT REVİR ELEMANI 01.07.2006

ARAMIZA KATILANLAR:

 İSİM UNVAN TARİH

-KUBİLAY ARAT ÇEVRE PROJELERİ ASİSTANI 01.05.2006
-HÜSEYİN BAŞEKER ELEKTRİK BAKIM ELEMANI 01.05.2006
-NİYAZİ ASLAN ELEKTRİK BAKIM ELEMANI 01.05.2006
-BERNA DÖNERTAŞ FİNANS DENETÇİSİ 12.06.2006
-AHMET HİLMİ ÖZAYDIN İNSAN KAYNAKLARI UZMANI 19.06.2006
-SÜLEYMAN GİRGİN TEKNİK OFİS MÜHENDİSİ 01.07.2006
-BARAN EDİZLER MUHASEBE UZMANI 01.08.2006

ARAMIZDAN AYRILANLAR:

İSİM UNVAN TARİH

-BURCU DORA FİNANS DENETÇİSİ 12.05.2006
-MEHMET BEKİR YUMUK KAZAN BÖLÜM MÜDÜRÜ 24.05.2006
-EMRAH MEHMET AKINTÜRK TXP UZMANI 09.07.2006
-HÜSEYİN BALCI KAZAN BAKIM ELEMANI 25.07.2006
-FERRUH PARMAKSIZ İNSAN KAYNAKLARI UZMANI 31.07.2006



SUGÖZÜ ENERJİ SANTRALI


