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KALKINMA 

GEREKTİRİR
ELEKTRİK 

Elektrik günün 24 saati ihtiyaç duyduğumuz bir enerji 
türüdür. Enerji talebi ülkemizde sürekli ve yüksek oranlı 
bir şekilde artmaktadır. 

Enerji santralları elektrik enerjisinin sürekli ve güvenilir 
bir şekilde teminini güvenceye alarak toplumsal  hayatın 
ve ekonomik kalkınmanın devamlılığına katkı sağlarlar.

Ülkemizin yetkili kurumları tarafından hazırlanan 
kalkınma planları ile resmi raporların tümünde; 
Türkiye'nin, alternatif enerji kaynakları da dahil tüm 
enerji kaynaklarını faaliyete geçirse dahi yine de ithal 
kaynaklara ihtiyaç duyacağına dikkat çekilmiştir.

Ayrıca yine bu rapor ve planlarda ithal kömürün bu 
kaynaklara dahil edilmesi gerektiği vurgulanarak enerji 
üretiminde kaynak çeşitliliğinin altı çizilmiştir. Bilindiği 
gibi ithal kömür;  yüksek ısıl değeri, düşük kül ve kükürt 
içeriği ile çevre dostu bir yakıttır.

Soru:

Cevap:

Gelişmiş ülkelerde, kömürün bir enerji kaynağı olarak yeri ve önemi nedir?

Dünya genelinde kömür uzun zamandır birincil enerji kaynağı olarak 
kullanılmaktadır. Bağımsız ve uzman kuruluşlarca gerçekleştirilen çalışma ve 
tahminler kömürün uzun bir gelecekte de birincil enerji kaynağı olarak 
kullanılacağını göstermektedir.

Türkiye'de de elektrik üretiminde kömür yaygın olarak kullanılmakta olup 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın planlamalarına göre bu oran 
önümüzdeki yıllarda artacaktır.
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Soru:

Cevap:

Diğer ülkelerde elektrik enerjisi üretiminde kömür kullanma oranı nedir ?

Dünya genelinde elektrik enerjisi üretiminde en çok kullanılan kaynak kömürdür. Aşağıdaki tablodan da göreceğiniz 
üzere bazı ülkelerde elektrik enerjisi üretiminin neredeyse tamamı kömüre dayalıdır. Oysa Türkiye'de enerji üretiminde 
kömürün payı hala düşüktür.
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Soru: 

Cevap:

Dünya'da son yıllarda kömürlü santral 
yatırımlarının durumu nedir ?

Son yıllarda enerji talebini karşılamak üzere 
her yerde kömüre dayalı enerji santralları inşa 
edilmektedir. Dünyada halihazırda çalışmakta 
olan binlerce kömür yakıtlı enerji santralına 
ilaveten son yıllarda inşa edilen ve edilmekte 
olan santralların sayısı yüzleri bulmaktadır. 
Çin'de her hafta yeni bir kömür santralı 
açılmaktadır. İşte Avrupa'dan bazı örnekler:

?

Fransa Le Havre 1.600 2011-2012

Almanya Moorburg 3-4 1.640 2012

Almanya Westfalen D-E 1.600 2012

Almanya Rheinhafen RDK 8 850 2011

Almanya Hamburg-Stade 800 2012

Almanya Wilhelmshaven 800 2012

Almanya Boxberg Block R 675 2011

Almanya Profen 660 2012

Hollanda Maasvlakte 800 2012

Hollanda Maasvlakte 1.100 2012

Almanya Neurath 2.200 2011

Almanya Brunsbüttel 1.800 2012

Belçika Antwerpen 1.100 2015

Çek Cumhuriyeti Ledvice 4 660 2013

Almanya Staudinger 6 1.100 2013

İngiltere Tilbury 1.600 2013

İngiltere Ratcliffe 2.000 2013

Hollanda Eemshaven 1.600 2013

Ülke Santral Adı
Kapasite
MW (el.)

Devreye
Alınma Yılı?

Santralın Adı Kuruluş Tarihi
Kurulu Enerji
Üretim Gücü

Bergkamen 1981 747 MW

Voerde A 1982 710 MW

Voerde B 1985 710 MW
Walsum 1988 410 MW
Herne 1989 500 MW

Leuna I 1994 120 MW
Leuna II 1996 120 MW

Lünen 1996 150 MW

Walsum 10 İnşaat aşamasında 750 MW

Herne 5 Proje aşamasında 750 MW

İSKEN - Sugözü Enerji Santralı'nın sahibi ve işletmecisi İskenderun kentlerin içinde işletilen kömür santralları esas alınarak uluslararası 
Enerji Üretim ve  Ticaret A.Ş. (İSKEN)dir. İSKEN'in  ortaklarından teknik ve çevre standartlarına uygun olarak kurulmuş ve işletilmektedir.
STEAG; 70 yılı aşkın süredir başta Almanya olmak üzere dünyanın 
çeşitli ülkelerinde enerji üretimi konusunda faaliyet gösteren Toplam kurulu gücü 1320 MW (1210 MW net) olan ve her biri 660 MW 
deneyimli bir kuruluştur. (605 MW net) kapasiteli iki üniteden oluşan İSKEN - Sugözü Enerji 

Santralı; verimli tasarımı ve yüksek performansı ile ülkemizin elektrik 
İSKEN'in diğer ortağı ise bir Türk kuruluşu olan OYAK'tır. ağına güvenilir bir şekilde yıllık 9 Milyar kWh elektrik enerjisi sunmakta 

ve ülkemizin tüm elektrik ihtiyacının yaklaşık olarak %4'ünü 
Santral ülkemizdeki ilgili ve yetkili bütün resmi makamlar ile karşılamaktadır.
uzman kuruluşların verdikleri izin ve ruhsatlar ile Almanya'da 

GÜVENİLİRLİK  GEREKTİRİR DENEYİM

Soru:

Cevap:

STEAG  hangi enerji santrallerini işletmektedir?

İSKEN - Sugözü Enerji Santralının ortaklarından 
Alman  STEAG'ın Almanya'da kurup işlettiği 
santrallardan bazılarının yapım tarihleri ve kurulu 
enerji üretim güçleri aşağıda verilmektedir. 

?



SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA

GEREKTİRİR

ÇEVRENİN 
KORUNMASINI

Çevrenin korunması ve geliştirilmesi İSKEN'in “Sürdürülebilir 
Kalkınma” konusundaki taahhütlerinden birisi olup, bu konu 
İSKEN - Sugözü Enerji Santralı’nın işletilmesinde yüksek 
öncelik taşımaktadır. 

Bütün çevre koruma önlemleri ile birlikte inşa edilerek devreye 
alınan İSKEN - Sugözü Enerji Santralı; baca gazının arıtılması 
ile su kaynaklarının korunması alanında sahip olduğu gelişmiş 
çevre koruma sistem ve uygulamaları ile Türk Çevre Mevzuatı 
tarafından öngörülen sınır değerlerin ötesinde bir performans 
göstererek bu alandaki uluslararası standartların gerekliliklerini 
yerine getirmektedir. 

Soru:

Cevap:

Yörede balıkçılık ve deniz yaşamı etkileniyor mu ?

Hayır etkilenmiyor. Yapılan ayrıntılı bilimsel çalışmalar 
sonucu bütün deşarj sistemi mevcut yasa ve yönetmelikler 
uyarınca deniz yaşamı ve balıkçılığı etkilemeyecek şekilde 
projelendirilmiş, inşa edilmiş ve işletilmektedir. Ayrıntılı 
olarak yapılmakta olan deniz yaşamı izleme çalışmaları ve 
denetimler de bir etki olmadığını açıkça kanıtlamaktadır.

?

Soru:

Cevap:

Santralda yakıt olarak kullanılan kömürün 
özellikleri nelerdir ?

İthal taşkömürü kullanılmaktadır. Aşağıdaki 
tabloda da açıkça görülebileceği gibi, İSKEN - 
Sugözü Enerji Santralı'nda kullanılan kömürün 
kükürt içeriği linyit kömürdeki kükürt miktarından 
daha düşüktür. Bunun yanı sıra, baca gazındaki 
kükürt oksit yüksek verimli desülfürizasyon 
tesisinde arıtılarak atmosfere salındığından, 
baca gazı son derece temiz hale gelmektedir.

?

Soru:

Cevap:

Enerji santralı tarım alanlarını etkiler mi ?

Ülkemizdeki Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ve 
Dünya Bankası, sınır değerleri çevreye ve tarım arazilerine 
zarar vermeyecek şekilde belirlemektedir. Bu nedenle bu 
sınırlara uyulduğu takdirde tarımsal alanlar etkilenmez. 
İSKEN - Sugözü Enerji Santralı, çevresiyle ve komşularıyla 
uyumlu  olarak en son teknolojiyi kullanmaktadır. Dolayısıyla 
emisyonlar, çevreye ve tarım alanlarına zarar vermeyecek 
şekilde, belirlenen sınır değerlerinin çok altında kalmakta, 
dolayısıyla da tarıma olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

?

Soru:

Cevap:

Tesisten çıkan kül ve alçıtaşı ne oluyor ?

Santraldaki süreçlerde yan ürün olarak oluşan kül ve 
alçıtaşı, tüm gelişmiş ülkelerde uygulandığı gibi yapı 
ve inşaat sektöründe katkı malzemesi olarak 
kullanılmaktadır.

?

Kalorifik Değer (Kcal/kg)

Kömürde Kükürt (%)
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Kömür Özellikleri
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İSKEN - Sugözü Enerji Santralı’nda kullanılmakta olan 
çevre koruma sistem ve uygulamalarına örnek vermek 
gerekirse; 
Kazan tasarımında kullanılan primer önlemlerle yanma 
sırasındaki azot oksit oluşumu azaltılmakta, bacagazı 
desülfürizasyon tesisinde baca gazındaki kükürtdioksit 
arıtılmakta, çok yüksek verimle çalışan elektrostatik 
filtrelerde ise baca gazında bulunan toz partikülleri 
tutulmaktadır. 

Ayrıca tüm atıksular; özel atıksu arıtma tesislerinde 
arıtılmakta olup santralde oluşan kül ve alçıtaşı gibi yan 
ürünlerde gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, inşaat ve yapı 
endüstrisinde katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

Bununla birlikte; ISO - 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarına 
sahip ülkemizin ilk ve tek kömür yakıtlı enerji santralı olan 
İSKEN - Sugözü Enerji Santralı, santral işletmeciliğinde 
kapsamlı bir “Çevresel İzleme ve Yönetim Programı” yürüterek bu 
alanda da Türkiye’de bir ilke imza atmıştır. 

İnşaat döneminden bu yana santral; yetkili kurumlar, sivil toplum 
örgütleri, medya temsilcileri ve üniversitelerden uzmanlar 
tarafından sürekli olarak ziyaret edilmekte olup gerçekleştirilen 
bu denetim ve ziyaretlerin tamamı olumlu gözlem ve görüşlerle 
sonuçlanarak yürütülen faaliyetler takdir edilmektedir. 



1,5 Milyar USD'lik yatırım miktarı ile ülkemizin 
en büyük uluslararası yatırımlarından biri olan 
İSKEN-Sugözü Enerji Santralı, Türkiye'nin 
ihtiyaç duyduğu enerjiyi çevreye duyarlı, 
sürekli ve güvenilir bir şekilde temin ederek 
ulusal ekonomiye katkı sağlamaktadır. 

Bununla birlikte İSKEN-Sugözü Enerji 
Santralı; yöresinde istihdam ve yerel 
ekonomik gel işmeye katkı  yapmayı  
hedeflemiştir. Bu nedenle de imkanları 
ölçüsünde yerel istihdamın ve yerel tedarik 
ağının gelişimine büyük önem vermekte ve bu 
alanlarda ilk günden bu yana gayret 
göstermektedir.

İSTİHDAM

GEREKTİRİR
YATIRIM 

İSKEN-Sugözü Enerji Santralı'nın inşaat 
ve montaj işlerini gerçekleştiren ve 
uluslararası müteahhitlik kuruluşlarından 
oluşan konsorsiyum için çalışan sayısı zaman 
zaman 5.000’e ulaşmış olup ortalama çalışan 
sayısı 3.500 olarak gerçekleşmiştir. 

Yaklaşık 3,5 yıl süren inşaat ve montaj 
döneminde çalışanların büyük kısmı 
Çukurova Bölgesinden olmuştur.

2003 yılının sonunda başlayan ve halen 
devam etmekte olan işletme döneminde 
ise İSKEN; doğrudan ve dolaylı olarak 
1.000’i aşkın kişiye istihdam imkanı 
sağlamakta ve SGK İl Müdürlüğü 
tarafından her yıl açıklanan listede Adana 
genelinde en yüksek ve düzenli sigorta 
primi ödeyen kuruluşlardan  biri olmayı 
başarmaktadır.

Tesisin işletme döneminde de toplam 
çalışan sayısı içinde çoğunluk yöreden 
çalışanlardadır. 

Öte yandan İSKEN-Sugözü Enerji 
Santralı’nın ihtiyaç duyduğu ürün ve 
hizmetlerin mümkün olduğunca yerel 
tedarikçilerden karşılanması yönünde 
sürdürülen çalışmalar neticesinde bugün 
gelinen noktada; talaşlı imalat, döküm, 
sert metal-krom kaplama, kaynak, 
izolasyon, mekanik-elektrik montaj ve 
bakım, inşaat, çevre, kimya, lojistik, gıda, 
peyzaj ve güvenlik sektörlerinde çalışan  
bö lge  f i rma lar ın ın  u lus la raras ı  
standartlarda ürün ve hizmet üretmesine 
katkı sağlanmıştır. 



KURUMSAL
SOSYAL SORUMLULUK
İSKEN, sürdürülebilir kalkınma ilkesi uyarınca Bununla birlikte İSKEN açık kapı ilkesi kapsamında 
çevreyi koruyarak yürüttüğü faaliyetinin yanı ilk günden bu yana; içinde yer aldığı bölgenin halkı 
sıra, sosyal sorumluluğunun da bilincinde olarak ve sivil toplum kuruluşlarını, faaliyetleri hakkında 
bölgesel istihdam olanaklarının geliştirilmesi, kapsamlı ve anlaşılır biçimde bilgilendirmekte ve 
yerel ekonominin canlandırılması ve yerel yöre halkı ile komşuluk temelinde yürüttüğü 
kamusal altyapının güçlendirilmesi amacıyla; ilişkilerini sürekli geliştirmektedir.
çevre, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve spor 
alanlarında birçok projenin geliştirilmesine Bütün bu yönleriyle İSKEN; çağdaş, çevreci ve 
destek olmaktadır. insan-toplum merkezli bir kuruluştur.

Çevreye ve insana duyarlı işletme yönetimi 
anlayışı ve uygulamaları ile İSKEN yörenin bir 
parçası olarak kabul görmüş ve sosyal, 
ekonomik ve kültürel yönlerden yöreye birçok 
katkıda bulunmuştur.

* Benim Okulum Projesi

KURUMSAL

PROJELERİ

 
SOSYAL 
SORUMLULUK 

Balıkçılığı Geliştirme Projesi
Zeytinciliği Geliştirme Projesi
Esnaf Eğitim Programı
El Sanatlarını Tanıtma ve Yaşatma Projesi
Sugözü Köyü Taşımacılık Kooperatifi

Örnek Köy Projesi
Benim Okulum Projesi
Sağlık  Altyapısını Geliştirme Faaliyetleri

Kaynakçılık Kursu
Sokaktan Geleceğe Projesi
Tarım Ürünleri Üretim Merkezi Projesi

Burs ve Staj İmkanları
Yaz Spor Okulu

Gelir Arttırıcı Projeler

Kamusal Altyapı Güçlendirme Çalışmaları

Mesleki Eğitim Projeleri

Sosyo Eğitim Aktiviteleri

Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyet Destekleri
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası
Sirkeli Höyük Arkeolojik Kazı Çalışması
Kaş Tarihtir Projesi
YUM-DER (Yumurtalık Sosyal Kalkınma Kültür ve Turizm Derneği)
Yumurtalık Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi
Türk Alman Derneği
DOHAYKO Sponsorluğu
Adana Engelliler Spor Klübü
Adana İdman Yurdu Bayan Futbol Takımı
Ceyhan Bayan Basketball Takımı
Yumurtalık Ayas Spor Futbol Takımı

* Zeytinciliği Geliştirme Projesi

* Açık Kapı İlkesi



TEKNİK ÖZELLİKLER
Kurulu güç 2 ünite x 605 MW net

Kazan ve Yanma Odası

Buhar miktarı (kg/s)
Tip
Yüksek basınçlı buhar parametreleri (bar/C)
Orta basınçlı buhar (bar/C)
Kazan besleme suyu giriş sıcaklığı (C)
Yakıt
Ateşleme
Cürufun atılması

524,3 (her bir ünite)
Tek yönlü akış (Benson)
185/541 (her bir ünite)
50,5/539 (her bir ünite)

268
İthal taşkömürü

Toz kömür
Kuru yöntem

Kömür değirmenleri

Kömür değirmeni tipi
Adet
Değirmen kapasitesi (t/saat)

Merdaneli değirmen
4 (her bir ünite)

80 (her bir ünite)

Türbinler

Nominal Kapasite (MW) 660 (her bir ünite)

Jeneratörler

Nominal kapasite (MVA)
Nominal voltaj (kV)

733 
21 (her bir ünite)

(her bir ünite)

Kazan Besleme Pompaları

Motor tahrikli kazan besleme pompaları (Adet)
Pompa başına kapasite (t/saat)
Pompa başına toplam çıkış basıncı (bar)
Pompa başına elektrik motorları çıkış gücü (kW)

2 
942
234

11,165

(her bir ünite)

Trafolar

Nominal kapasite (MVA)
Nominal voltaj (kV)

675 
21/400 (her bir ünite)

(her bir ünite)

Baca

Yüksekliği (m)
Baca gazı toz tutma
Baca gazı kükürt arıtma

150 m
Elektrostatik filtre

Kireçtaşı çözeltisi ile yıkama

24
Adet
Yakıcı

Baca

Baca gazı
Desülfirizasyon
Ünitesi

Elektrostatik
Filtre

Baca
Gazı
Fanı

Hava
Isıtıcısı

Alçıtaşı
(Alçıpan Endüstrisine

Gönderiliyor)

Yanma 
Havası 
Fanı

Türbin Jenaratör

Yüksek Gerilim Hattı
(Ulusal Şebeke)

Kömür Gemisi

Yoğunlaştırıcı

Soğutma Suyu 
Sistemi

Kül
(Çimento Endüstrisine

Gönderiliyor)

Kömür Stok
Sahası

Kömür
Bunkeri Kömür

Değirmeni

Trafo

Kazan Besleme
Suyu Pompası

SoğutmaSuyu
Pompası

Deniz Suyu

Santral Akım Şeması

Baca

Elektrostatik 

Filtreler

Kazan

Buhar Türbini

İdari Bina

Atık Su Arıtma 

Sistemi

Baca Gazı 

Arıtma Ünitesi

Trafolar

Kontrol ve 

Kumanda Binası

İletim Hatları

Şalt Sahası

Desalinizasyon

Su Arıtma Tesisi

Soğutma Suyu 

Boruları

Kömür İskelesi

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

10

11

12

13

14

15

Santral Yerleşim Planı

ÖZETLE

İSKEN - Sugözü Enerji Santralı;
 Türkiye'nin 
  Elektrik İhtiyacının % 4'üne denk
Gelişmiş Çevre Koruma Teknolojisi ile örnek

 Sosyal Sorumluluk Bilinci ile Sosyo - Ekonomik 
  Kalkınmaya Destek  
  DEMEKTİR...

·

· 
·

Sürekli ve Güvenilir Enerji Üretimi ile 

Kazan


