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Denizli, 01 Aralık 2011

RWE & TURCAS Denizli Enerji Santrali inşaatında
ilk testler Temmuz 2012’de başlıyor
RWE & TURCAS Güney Elektrik Üretim’in Kaklık Beldesi’nde bulunan Doğalgaz
Kombine Çevrim Elektrik Santrali’nde inşaat çalışmaları 750 kişilik bir ekip ile devam
ediyor. 1 Aralık 2011 tarihinde santralde yapılan buluşmada, Denizli basınına projeyle
ilgili gelişmeler aktarıldı.
RWE & TURCAS Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali ile ilgili gelişmeleri basına
aktaran RWE Turkey CFO’su Dr. Ralph Jaeger, santral inşaatının planlamalar
doğrultusunda ilerlediğini söyledi. Santralin daha önce açıklandığı gibi 2012 yılı sonunda
işletmeye alınmasını hedeflediklerini belirten Jaeger, konuşmasında sanayisi sürekli gelişen
Denizli ekonomisine katkıda bulunmaktan da mutluluk duyduklarını belirtti.
Jaeger, “Denizli son yıllarda ekonomik açısından çok gelişti. Bu nedenle Denizli’nin doğru bir
yatırım bölgesi olduğunu düşünüyoruz. Daha inşaat sürecinde olmamıza rağmen
çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle şehrin ekonomisine katkıda bulunmaya başladık. Santralin
tahmini kullanım ömrü olan 40 yıl boyunca sadece bölgeye değil, Türkiye ekonomisine de
istikrarlı ve uzun vadeli bir gelişim potansiyeli sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi.
Đnşaatta bugüne kadar toplam 1 milyon saat çalışıldığını belirten RWE&TURCAS Güney
Elektrik Üretim A.Ş. Teknik Đşlerden Sorumlu Genel Müdürü Hermann- Josef Thieltges
ise “Gaz türbinlerinin ilk ateşleme testlerine Temmuz 2012’de, buhar türbinlerindeki testlere
ise Ağustos 2012’de başlamayı planlıyoruz. Şu anda, 18 Türk ana tedarikçi ve 750 kişilik bir
ekip ile sahada çalışmalara son hızla devam ediyoruz. Çalışmalara başladığımız günden bu
yana ilk kez bu kadar yüksek bir çalışan sayısına ulaştık. Çalışanların %25’inin Kaklık ve
bölgesinden olması ise bize ayrıca gurur veriyor” dedi.
Santralin hemen yanında bulunan Ziyaretçi Merkezi’nin kapılarının herkese açık olduğunu
sözlerine ekleyen Thieltges, yetkili kişilerin yanı sıra basın mensuplarının ve halkın da bu
merkeze gelerek bilgi alabileceğini belirtti.
Bölgenin ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra, sosyal gelişimine de destek olmak için
çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizen RWE & TURCAS Halkla Đlişkiler Müdürü Serra
Akkoç da geçen yıldan bu yana Denizlispor’u desteklemeye devam ettiklerini belitti. Akkoç,
“Geçtiğimiz yıl Denizlispor ile çok güzel bir işbirliğimiz oldu. Bu sayede gençlerimizin sosyal
hayata katılımına küçük de olsa bir destek vermeye çalıştık. Özellikle de gençlerimizin spora
olan ilgisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla, bu yıl da spor alanındaki desteğimizi
Denizlispor’un yanı sıra, Kaklık Belediyespor ile de sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.
Akkoç, RWE & TURCAS’ın Denizli’de eğitim alanında da projeleri olduğunu hatırlatarak
“Bildiğiniz gibi Haziran ayında Denizli Valiliği, Kaklık Belediyesi ve Okul Aile Birliği ile
imzaladığımız protokol çerçevesinde, iki ayrı okula toplam 23 yeni derslik inşa ediyoruz.
Dersliklerin 18 tanesi Kaklık Đlköğretim Okulu’na, 5 tanesi ise kardeş okul Şehit Eyüp Altun
Đlköğretim Okulu’na yapılıyor. Böylece Kaklık beldesindeki yaklaşık 800 öğrenci eğitim
görmek için daha uygun şartlara kavuşmuş olacak. Dersliklerin açılışını, 2012–2013 eğitim
öğretim yılının başında yapacağız” dedi.
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RWE & TURCAS Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali hakkında
RWE & TURCAS Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali’nin temelleri Nisan 2011’de
atıldı. 775 megavat üretim kapasitesi olan santral, 2012 yılının sonunda işletmeye alındığında
3,5 milyon meskenin elektrik arzını karşılayabilecek kapasiteye sahip olmasının yanı sıra,
Türkiye’deki toplam elektrik üretimine de % 2’lik katkı sağlayacak.
RWE, 500 milyon Euro yatırım ile gerçekleştirilen bu projeye, petrol ve enerji sektörünün
deneyimli markası TURCAS’ın %30 ortaklığı ile imza atıyor. RWE & TURCAS Doğalgaz
Kombine Çevrim Elektrik Santrali, iki gaz ve bir buhar türbini tasarımıyla inşa ediliyor. Yüzde
56 net verimlilikle hizmet verecek olan santral, aynı zamanda Türkiye’deki en çağdaş ve
çevre dostu tesislerden biri olacak.

RWE AG Hakkında
RWE, Avrupa’nın önde gelen beş elektrik ve gaz şirketlerinden biridir. Şirket elektrik ve gaz üretimi,
ticareti, iletimi ve satış alanlarında faaliyet göstermektedir. 71 binin üzerinde çalışanı ile şirket,
Avrupa’da 16 milyonun üzerinde müşterisine elektrik ve yaklaşık 8 milyon müşterisine gaz temin
etmektedir. RWE, 2010 yılında 53 milyar Euro konsolide gelir elde etmiştir. RWE, enerji üreticileri
arasında Almanya’da birinci, Hollanda ve Đngiltere’de üçüncü sırada yer almaktadır. Şirket, Orta ve
Güneydoğu Avrupa’daki konumunu sürekli olarak geliştirmektedir. Yenilenebilir enerji bu alanda önemli
rol oynamaktadır.
TURCAS PETROL A.Ş. (IMKB: TRCAS)
TURCAS Petrol, Türkiye petrol ve enerji sektöründeki lider konumu ve uluslararası kurumsal kültürü
sayesinde bugün birçok girişimin ortağıdır. TURCAS, akaryakıt dağıtımı ve madeni yağlar, petrol
rafinajı ve petrokimya üretimi, elektrik üretimi ve ticareti, ve doğalgaz toptan satışı konularında
faaliyetlerini sürdüren ve yatırımlar gerçekleştiren entegre bir enerji şirketidir. TURCAS’ın akaryakıt ve
madeni yağlar sektöründeki iştiraki SHELL&TURCAS Petrol ülke çapında sayısı 1050’yi bulan bayii ile
2010 yılında 9,4 Milyar TL ciro elde ederken, rafineri ve petrokimya sektöründeki iştiraki SOCAR &
TURCAS Enerji bünyesindeki PETKĐM de 2010 yılında 3,2 milyon ton brüt üretim ve 3 Milyar TL satış
hasılatı gerçekleştirmiştir. TURCAS elektrik sektöründe de RWE AG ile ortak yatırımlar yaparak
faaliyetlerini genişletmektedir. TURCAS ve iştirakleri yaklaşık 3.500 kişiyi istihdam etmektedir.
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