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İstanbul, 16 Şubat 2011

Alman enerji devi RWE’den Türkiye’ye
500 milyon Euro yatırım
775 MW kapasiteli Denizli Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali, RWE ile
Türkiye’de petrol ve enerji sektöründe geniş deneyime sahip Turcas ortaklığında hayata
geçiriliyor. 2012 yılında işletmeye alınacak olan santral, 3,5 milyon meskene elektrik
sağlayacak.
Avrupa’nın önde gelen elektrik ve gaz şirketlerinden Alman enerji şirketi RWE, 16 Şubat 2011
tarihinde gerçekleştirilen basın buluşmasında Türkiye’deki yatırımlarını ve gelecek dönem
hedeflerini paylaştı.
Toplantıda 113 yıllık bir Alman enerji şirketi olarak RWE’nin bugün on Avrupa ülkesinde
faaliyet gösterdiğine dikkat çeken RWE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Andreas
Radmacher, Türkiye’ye yatırım yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Radmacher “Türkiye, Avrupa’nın giriş kapısı ve enerji sektörü açısından da bölgedeki en
stratejik noktada bulunmaktadır. Bir yanında dünyanın en büyük gaz sahaları diğer
yanında ise Avrupa gibi dev bir tüketici bulunuyor. Ayrıca Türkiye’nin hızla büyüyen
nüfusu da, kendisini çok önemli bir pazar haline getiriyor. Tüm bu faktörler birleşince
RWE olarak Türkiye’yi, uluslararası iş stratejimizin köşetaşı olarak konumlandırdık.
RWE, faaliyet sahası olarak Avrupa’yı kendisine üs edinmiş; gaz ve elektrikte,
üretimden satış ve dağıtıma kadar enerji sektörünün tüm alanlarında faaliyet
göstermektedir. Bu misyonumuzu Türkiye’de de gerçekleştirmeyi istiyoruz” dedi.
Hükümetin pazar esaslı bir model getirerek, enerji piyasalarını düzenleyici bir çerçeveyle
şekillendirdiğini ve bunun da doğru bir yol olduğunun altını çizen Radmacher, “ Uluslararası
yatırımcılar, özelleştirmeyi ve sağlam bir hukuki çerçeveyi içeren bu girişim sayesinde
Türk enerji sektörüne yatırım yapmak için güven duymaktadır. Ancak bir enerji merkezi
kurulması için çabaların bir adım ileri gitmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi. Radmacher,
gelecekte kesinlikle Türkiye enerji piyasasındaki paylarını artıracaklarını da sözlerine ekledi.
Toplantıda konuşan RWE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Ralph Jäger de
Türkiye’nin enerji sektöründeki büyüme potansiyeline çok olumlu baktıklarını ve bu doğrultuda
gerçekleştirilen ilk yatırımın da 775 MW üretim kapasiteli Denizli Doğalgaz Kombine Çevrim
Elektrik Santrali olduğunu aktardı. Jäger ayrıca, Türkiye’de petrol ve enerji sektöründe geniş
deneyime sahip Turcas’ın % 30 ortaklığı ile gerçekleştirilecek bu projenin 2012 yılının
sonunda devreye alınacağını ve Denizli, Aydın ile Muğla çevresinde yaklaşık 3,5 milyon
meskene elektrik sağlayacağını belirti.

RWE Turkey Holding A.Ş.| Emirhan Caddesi Barbaros Plaza No:113 /C Kat6–7
34349 -Beşiktaş/ İstanbul| T +90 212 396 00 47 | F +90 212 236 12 06

Sayfa 2

Jäger, “500 milyon Euro yatırımla gerçekleştirdiğimiz bu projenin bölgedeki enerji
ihtiyacını karşılaması açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Santral, Türkiye’nin
elektrik üretiminde %2’lik bir paya sahip olacak” dedi.
Denizli’nin ileri teknolojiye sahip az sayıdaki elektrik santralinden birine ev sahipliği
yapacağına da değinen Jäger, “Denizli Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali
Türkiye’deki en çağdaş ve çevre dostu tesislerden biri olacak. Tahmini ömrü olan 40 yıl
boyunca Denizli ve Kaklık bölgesine istikrarlı ve uzun vadeli bir ekonomik potansiyel
sunacak olan santralimiz, inşaat sürecinde yoğun dönemlerde 600 kişiye kadar
istihdam sağlayacak. Bunun yerel ekonomiyi de canlandıracağına inanıyoruz” dedi.

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, 2009 yılında 48 milyar Euro hasılat kaydetmiştir. RWE, enerji 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.
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