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RWE & TURCAS’a Denizli’den
“Yeni Yatırım Başarı Ödülü”
RWE & TURCAS Güney Elektrik Üretim A.Ş., Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi
Odası ve Denizli Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Denizli Ekonomisinin Aktörleri
Ödül Töreni’nde, Denizli’ye yaptığı 500 milyon Euro yatırım ile “Yeni Yatırım Başarı
Ödülleri”nde birinciliğe layık görüldü.
28 Mart 2011 tarihinde Pamukkale Üniversitesi’nde düzenlenen törende Denizli Belediye
Başkanı Osman Zolan’ın elinden ödülü alan RWE & TURCAS Genel Müdürü HermannJosef Thieltges, 500 milyon Euro yatırımla gerçekleştirilen RWE & TURCAS Doğalgaz
Kombine Çevrim Elektrik Santrali’nin bölgedeki enerji ihtiyacını karşılaması açısından büyük
önem taşıdığını belirtti. Thieltges, santralin inşaat süresince ve sonrasında sağlayacağı iş
imkanlarıyla bölgesel ekonomiyi de canlandıracağına inandıklarını aktardı. Thieltges “Tahmini
ömrü olan 40 yıl boyunca Denizli ve Kaklık bölgesine istikrarlı ve uzun vadeli bir
ekonomik potansiyel sunacağız ” dedi.
775 MW üretim kapasiteli RWE & TURCAS Denizli Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik
Santrali’nin 2012 yılında işletmeye alınmasının ardından 3,5 milyon meskene elektrik
sağlaması planlanıyor. Santral, aynı zamanda Türkiye’deki en çağdaş ve çevre dostu
tesislerden biri olarak hizmet verecek.
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. 70 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 İngiltere’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.
TURCAS Petrol A.Ş., Türkiye petrol ve enerji sektöründe geniş deneyime sahip lider konumu ile birçok
başarılı projeye ortak olmuştur ve uluslararası kurumsal bir kültüre sahiptir. Bugün TURCAS,
liberalleşen enerji piyasalarında akaryakıt dağıtımı, petrol rafinajı, petrokimya üretimi ve satışı, elektrik
üretimi, doğalgaz ve elektrik ticareti-ithalatı-toptan satışı gibi alanlarda faaliyetlerini sürdüren ve
yatırımlar yapan entegre bir enerji şirketidir. TURCAS'ın akaryakıt sektöründeki iştiraki Shell & Turcas
Petrol A.Ş. ülke çapında 1200 civarındaki bayii ve yıllık 12 milyar TL cirosu ile faaliyet gösterirken
petrokimya sektöründeki iştiraki Petkim Petrokimya Holding A.S. de yaklaşık 3.2 milyon ton brüt üretim
ve yıllık 2.5 milyar TL satış hasılatı gerçekleştirmektedir. Turcas ve iştirakleri toplam yaklaşık 3.500
kişiyi istihdam etmektedir.
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