Basın Bülteni

Alman Enerji Devi RWE,
Denizli’de Enerji Santrali İnşa Ediyor
• Nihai yatırım kararı verildi
• 500 milyon Euro’luk tesis, 2012 yılı sonunda işletmeye alınacak
Essen, 3 Mayıs 2010
Almanya’nın önde gelen enerji şirketlerinden RWE, Denizli’de inşa edilmesi planlanan enerji
santrali için nihai yatırım kararını açıkladı. RWE, Türk girişim ortağı Turcas A.Ş. ile birlikte, 775
Megawatt (MW) kapasiteye sahip bir doğalgaz kombine çevrim enerji santrali inşa edecek.
Toplam yaklaşık 500 milyon Euro civarında yatırımla gerçekleşecek projenin inşaat izni AB
standartlarına uygun olarak yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda Nisan ayında alındı.
İnşaatın 2010 yılının ortalarında başlaması ve santralin 2012 yılı sonlarında işletmeye alınması
öngörülüyor.
RWE Strateji Başkanı Leonhard Birnbaum, RWE’nin 2008 yılından bu yana

faaliyet

gösterdiği Türkiye’de önemli ölçüde büyüme potansiyeli gördüğünü belirterek, “Türkiye şirketimiz
açısından yüksek stratejik öneme sahip cazip bir büyüme bölgesidir” dedi. Birnbaum, sözlerine
şöyle devam etti: “Türkiye, Nabucco Boru Hattı gibi projelerin ortağı olarak, Hazar Bölgesindeki
önemli hammadde rezervleri ile Batı Avrupa’daki tüketim merkezleri arasında önemli bir bağlantı
teşkil etmektedir. RWE olarak, Türkiye’deki ticari faaliyetlerimizi adım adım geliştireceğimiz ve
yeni projelerle de bu pazarın büyüme fırsatlarına ortak olacağımız yepyeni bir döneme adm
atmış bulunmaktayız.
Türkiye’nin uzun vadede hızla artan enerji talebi açısından bakıldığında, elektrik üretiminde ciddi
bir artış ve modernizasyon gereksinimi bulunduğunu belirten merkezi İstanbul’da bulunan RWE
Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Andreas Radmacher, Denizli’de son derece modern
şekilde inşa edilecek doğalgaz kombine çevrim santralinin, yüzde 55’in üzerinde bir verimliliğe
sahip olacağını açıkladı ve bu sayede RWE olarak ülkenin çevreye saygılı ve güvenli elektrik
tedarikine önemli ölçüde katkıda bulunacaklarını vurguladı.
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Editöre Notlar:
RWE, Avrupa’nın önde gelen beş elektrik ve gaz şirketinden biridir. Şirket elektrik ve gaz üretimi,
ticareti, iletimi ve satışı alanlarında faaliyet göstermektedir. 70 bin üzerinde çalışanı ile şirket,
Avrupa’da 16 milyon üzerinde müşterisine elektrik ve yaklaşık 8 milyon müşterisine gaz temin
etmektedir. RWE, 2009 yılında 48 milyar Euro hasılat kaydetmiştir. RWE, elektrik üreticileri
arasında Almanya’da birinci, Hollanda’da ikinci ve İngiltere’de üçüncü sırada yer almaktadır.
Şirket, Orta ve Güneydoğu Avrupa’daki konumunu sürekli olarak geliştirmektedir. Yenilenebilir
enerji bu alanda önemli rol oynamaktadır.

