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Dleer Ad]arv
,'Iskenderun ithal Iaşkömüni Santralı''

"İskcn-Sugtızu Iiıc4i StmtıiıJi-'
, 

S,I s"

Kuru]u,AiLg
(2 \ «]5) l2l() Mw
(Yat ğan, a)-3() Mw)

€l,et.lyıl.,ürüıın
Yılü 9,l ıııilvar ktr4ı

(Aışin- Elbistan'ltnnik Santmli. 9 Mil!,ar kwh, Atalük
Barajı Hidro Filcktrik Sanııali: 8 9 Mill,ar kWh)

Orta]<L},
Alman şirkctlcri 's lljA(i AG" (%75)

,RwlI P()wIjlt A(i" (%25)

işle;tew
iskenderun lincrji ()rctiütı \,c'Iicaret A.Ş. (ISK,LN)

(%75 S I'1jA( i A(i hisscli)

YapvncuKoıı.oniyuıw
Alman STEAG AG, SII]MIjNS AG ve GAMA ve Teften

şirketlerinin kıtl|ımr\la isKiN
(YapJşlel Modeli)

or)14,
ithal könıürle çalışacak ilk özel santml.

Yert,
Yuınurt]ahk Sugözü ve (iölovasl Kö_yleri a.asındaki 3 bİı

dekaI anvi ircTinde,

Kı^ a,fl]a.a*JKCmiir
(iüne!, Amcrika vc (iiliıcv Aliika'daıu özelliklc STl,]A(i
AG'c Kolombiva'da vaptıgl bir t!,.mik sanü.ral için alacağı
para kaışıhğı ıerilııı kalilcsi. kii(airt oraru, kül oranı vc
kaıbon oranı belirsi,ı sııı clı:rccc kalilesiz ithal konıiir

SaılraltIı il.lral koİraırc aılc!cccği para \,ıllık l2() Mılvon li

Yapılaıı anlaşmalara gtıre ilk vıllarda santral için devlet
rrlda ı,aklaşk 500 milron dolarhk kaınak aklaracak
(Yatınm bedelirun karşıllğl olaral)

Ele,ktri},, ü r e;rııı' V e, M ali,y üv
tJrctilen elektıik cncİisııin maliıeti diğer tc|rmik
santallcfdc 1aklaşık 2 sını(Wh ikcn Sugözii'nde 5,25
sent,

Sanlral, l6 yll (202()) bo,ıunca çalışacat ve ü.etilcn
elektrik eneIJisinin %85'i 20 vıl botInca devlet alıın
garantili. Alım silresi sona erdiğinde. Alınan STEAG
tj.masr loplam li}4 rnilyar kWh clcklrik satmış olacak,
Bu eleklİik ka§ılığında fimıala vaklaşık 6.1 millaı dolar
(\rllık ortalama 36() mihon dola.) ödenecek Hcr tıl
vaklaşık 2l0 mil_von dolaİlık kömiir ithal edilecek.

so*utvnq,
Soğutına. den' su\ tı ilc ı,ıpılacak ])K)ic\e 3örc dcnl/dcn
sııattc 217 bin 866 tt»ı stı çckılccck (Miktar: Selhuır Nchri
dchisirlin l/ ]'aij

Santralde _vılda 3.3 mi|r,on ton, saatte 450 torı könıü.
1,a}ulacak, Btulun sonucunda saatte 60 ton kü] ortaYa

çükacak. Baca gazlanıun destilftırizas,ı onu sırasıııda,
desiilftiüasron itıilesindc saattc valilaşk olaIaı( 20 ton
a|çı taşı ıapısında hır \an ürttı ol§ac8l

I]acalanndan hcr giin 23 tııı kaıbondioksit. 7) ton nifik
asit vc 55 ton stilIiırik asit hava, dcniz vc toprirğa
kanşacak,
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