CEYHAN’DA SANAYİ KURULUŞLARI
BOTAŞ

AYLAR İTİBARIYLA TAŞINAN HAM PETROL MİKTARLARI (BİN VARİL)
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BTC

Küreselleşen dünyada, sürekli artmakta olan enerji talebi, tüm ülkelerin yalnızca ekonomik
değil aynı zamanda stratejik politikalarını da şekillendirmektedir. İşte bu konjonktürde,
Türkiye Cumhuriyeti de çabalarını, Hazar Havzası zengin hidrokarbon rezervlerini batı
piyasalarına taşıyacak ekonomik, güvenli ve çevreye duyarlı taşıma sistemlerinin
geliştirilmesine odaklamıştır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi bu çabaların
sonucu hayata geçirilmektedir.
Bakü-Tiflis-Ceyhan HPBH Projesi kapsamında, Bakü’den başlayıp, Ceyhan’da son bulacak
bir boru hattı ile başta Azeri petrolü olmak üzere Bölge’de üretilecek petrollerin Ceyhan’a
taşınması ve buradan da tankerlerle dünya pazarlarına ulaştırılması planlanmaktadır. Bu kritik
proje, petrolün uluslararası piyasaya ihracı için kullanılacak emniyetli bir taşıma sisteminin
tesis edilmesini amaçlamaktadır. Kaldı ki, söz konusu proje ile hem ekonomik açıdan uygun
hem de çevresel açıdan sürdürülebilir bir taşıma sistemi kurulmuş olacaktır.
Doğu-Batı Enerji Koridoru’nun en kritik ayağını oluşturan BTC HPBH ile hem Türkiye’nin
jeopolitik önemi artacak hem de Azerbaycan ve Gürcistan’ın siyasi ve iktisadi istikrarına
katkı yapılacaktır. Proje ile, Azerbaycan, dünya genelinde sayılı üreticiler arasına girerken,
Gürcistan da en önemli geçiş ülkesi olarak ön plana çıkacaktır.
Çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarda da pek çok kereler vurgulandığı üzere, hattın
geçeceği güzergah Doğu ile Batı arasında bir enerji köprüsü oluşturacak ve her şeyden
önemlisi bu Proje, Bölge ülkelerinden dünya pazarlarına ham petrol ve doğal gaz nakledecek
diğer boru hattı projelerine de öncülük edecektir.

GENEL PROJE VERİLERİ
Toplam Hat Uzunluğu 1.075.366 m.
Boru Çapı 46” – 42” - 34”
Toplam Pompa İstasyonu Adedi 6 adet (4 adet Ana Pompa İstasyonu, 2 adet Pig İstasyonu)
Blok Vana İstasyonu Sayısı 51 adet
Toplam Kazı 15.580.540 m3
Toplam Dolgu 8.313.622 m3
Toplam Beton 112.000 m3
Toplam İşgücü 12.074 kişi
(dorouk noktasında direkt iş gücü)

İSKEN

İSKEN, yap-işlet modeliyle kurulan ve ülkedeki ilk ithal taş kömüre dayalı Enerji Santralidir.1210 MW (
605x2 )kurulu net kapasite ile, ülkenin enerji ihtiyacının yaklaşık % 7 ‘sini karşılayabilen İSKEN-Sugözü
Enerji Santrali Türkiye’nin güneyinde Adana bölgesinde önemli bir sosyo ekonomik
faktördür.Ülkemizdeki en büyük doğrudan yabancı sermaye yatırımlarından olan bu santralin toplam
yatırım tutarı yaklaşık 1,5 milyar ABD dolarıdır.39 aylık inşaat dönemi boyunca yaklaşık 5.000 kişi
istihdam edilmiş, işletme döneminde de doğrudan veya dolaylı olarak yaklaşık 700 kişiye iş imkanı
sağlanmaktadır.
İSKEN – Sugözü Enerji Santrali uluslararası teknik ve çevre standartlarına uygun olarak inşa edilmiş ve
işletilmektedir. Enerji santrali, verimli tasarımı ve yüksek emre amadeliğiyle teknik olarak
güvenilirliğini kanıtlamış olup, böylece ülkenin elektrik ağına güvenilir enerji sağlanmaktadır.
İSKEN’ in ortakları: Alman STEAG ile Türk kuruluşu OYAK’tır.

Proje Özellikleri







1210MW ( 2x605 ) net kurulu güç,
Yüksek kaliteli taşkömürü yakıtlı ,
Yaklaşık 1,5 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye yatırımı,
Bölgesel ekonomiye ve sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı,
Güvenilir, doğaya saygılı elektrik üretimi,
Projenin tüm aşamalarında “çevresel izleme ve yönetim programı”.

YUMURTALIK SERBEST BÖLGESİ

Yumurtalık Serbest Bölgesi, İskenderun Körfezinde, Adana-Hatay illerinin birleşiminde ve 3
kıtaya da çok yakın bir konumda kurulmuştur. Ülkemizin sunduğu coğrafi ayrıcalığın en iyi
şekilde değerlendirebileceği bir yerde 500.000 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen Adana
Yumurtalık Serbest Bölgesi Türkiye`nin en büyük araziye sahip serbest bölgelerinden biri
durumundadır.
Yüzölçümüyle, dünyanın da en büyüklerinden biri olan TAYSEB, Türkiye’nin ağır sanayiye
yönelik olarak tasarlanmış ilk ve tek serbest bölgesidir. Burada, sınırsız bir çalışma alanına,
enerji, su, haberleşme gibi hazır altyapı olanaklarıyla ağır sanayi ve transit işlemler dahil
olmak üzere her tür endüstriyel ve ticari faaliyette bulunma sansına sahip olunmaktadır.
Yumurtalık Serbest Bölgesindeki faaliyetlerden elde edilen kazanımlar, kurumlar vergisi,
gelir vergisi, katma değer vergisi ya da gümrük vergisi ve benzeri vergi ve harçlara tabi değil.
Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde tüm konvertibl para birimleriyle ödeme yapmak
mümkün. Yatırımcılar kişisel ya da kurumsal gelirlerini hiçbir sorunla karsılaşmadan, hiçbir
vergi ya da harç ödemeden, resmi makamların iznine ihtiyaç duymadan Türkiye'nin ya da
dünyanın her yerine serbestçe transfer edebiliyorlar.
Yüzde yüz yabancı sermaye ile yatırım yapılabilmesi, yabancı yönetici ve uzman istihdam
edebilmesi, kurulan tesis ve işyerlerinin başka yatırımcılara devredebilmesi, Bölge İdaresi'nin
verdiği tek aşamalı hizmetle en alt düzeye indirilen bürokrasi, uygun arazi fiyatları, yurtiçi
pazara kolay erişim, düşük maliyetli elektrik kullanımı, Adana Yumurtalık Serbest
Bölgesi'nin sunduğu sayısız ayrıcalıktan sadece bazıları. Bölgede Ocak 2011 tarihi itibariyle
13 firma faaliyet göstermektedir.
Yumurtalık Serbest Bölgesinde Faaliyette Bulunan Firmalar
1 Likit Kimya San ve Tic A.S.
2 Sabic Polimer End. A.S.
3 Baser Kimya San ve Tic A.S.
4 Solchem Endüstriyel Kim San ve Tic.Ltd.Sti.
5 Mobydick Beyaz Balina Kum.Denizcilik Ltd.Sti.
6 İzopoli Yapı Elamanları Taah.San ve Tic A.S.
7 Koruma Klor Alkali San ve Tic.A.S.
8 Akdeniz Gemi A.S.
9 Güney Çelik Hasır Ltd.Sti.
10 Tersan Tersanecilik
11 Artemis
12 U.G.O.D
13 Apollon Den.Müh.İns.Taah. Tic.Ltd.Sti

