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Denizli, 03 Aralık 2010

RWE & Turcas, Denizlispor sponsorluğu ile halkın
sosyal hayata katılımını destekliyor
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim ve Denizlispor Kulübü sponsorluk anlaşması ile
ilgili olarak 3 Aralık 2010 tarihinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan
Turcas Petrol Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Batu Aksoy, yaptıkları yatırımlarla hem
Denizli bölgesinin gelişmesine, hem de Türk futbolunun gelişimine katkıda
bulunduklarını söyledi.
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim, Denizlispor Kulübü sponsorluğundaki stratejilerini
3 Aralık 2010 tarihinde Denizlispor Kulübü’nde düzenlediği toplantıyla basın mensupları ile
paylaştı. Toplantı, Turcas Petrol Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Batu Aksoy, RWE Holding
Kurumsal İletişim Müdürü Pınar Öztürk, Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Özsoy ve
Denizlispor teknik heyeti ile futbolcularının katılımıyla gerçekleşti.
Toplantıda konuşma yapan Turcas Petrol Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Batu Aksoy,
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim olarak Denizli’nin Kaklık kasabasında 17 Temmuz
2010’da inşasına başlanan doğalgaz kombine çevrim enerji santralindeki jeneratörler için
hafriyat işlerinin devam ettiğini belirtti. Aksoy, “Santral ile ilgili çalışmalarımız planlandığı gibi
devam ediyor. Santrali 2012 yılı sonlarında işletmeye almayı öngörüyoruz. RWE ve Turcas
olarak ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz bu yatırımın, Denizli ve bölgesi için uzun vadeli ve
sürdürülebilir olumlu etkiler getireceğine inanıyoruz” dedi.
İnşaatın sağladığı istihdama ve Kaklık’taki yerel ekonomiyi canlandırmasına ek olarak, sosyal
hayatının güçlenmesi için de Denizli’de projeler gerçekleştireceklerini dile getiren Aksoy,
“Santral kurduğumuz bölgelerdeki yerel ihtiyaçları analiz etmeye çok önem veriyoruz. Bu
doğrultuda gerçekleştirdiğimiz Denizlispor Kulübü sponsorluğuyla da Türk futbolunun
gelişimine katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Denizlispor’un, önümüzdeki dönemlerde
Süperlig’e yükselerek büyük başarılara imza atacağını düşünüyor, takımımıza bundan
sonraki maçları için başarılar diliyoruz” dedi.
Denizlispor Kulübü gibi lider konumda olan bir takımı desteklemenin çok ayrıcalıklı olduğunu
beliten RWE Holding Kurumsal İletişim Müdürü Pınar Öztürk, “Denizlispor’a verdiğimiz
desteği sadece bir sponsorluk olarak değil, aynı zamanda ‘sosyal hayata katılımı desteklemek’
olarak da konumlandırıyoruz. Bu desteğimiz karşılığında aldığımız maç biletlerini,
köylerimizdeki sporseverlere ulaştırıyoruz. Denizlispor gibi başarılı bir takımı tüm gençlerin
izlemesini ve toplumun spora olan ilgisini artırmayı hedefliyoruz” dedi.
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RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim’e verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini sunan
Denizlispor Başkanı Mehmet Özsoy ise “Bu desteğin bizim için anlamı çok büyük. Bu
sayede Denizli bölgesindeki sporseverlerin takımımızın maçlarını daha çok izleme imkanı elde
edeceği ve takıma olan bağlılıklarının daha da artacağı kanısındayım. Denizlispor çok güçlü
bir teknik heyet ve futbolculardan oluşuyor. Takımımızı layık olduğu yere taşımak için daha da
çok çalışıyor, bu sezonda şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyoruz” 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.

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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