Basın Bülteni

Denizli, 03 Şubat 2011

RWE&TURCAS Denizli Enerji Santrali
kapılarını basın mensuplarına açtı
RWE & TURCAS Güney Elektrik Üretim şirketinin Denizli, Kaklık Beldesi’nde inşaatı
süren 775 MW Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali’ne düzenlenen geziye, RWE
Türkiye Proje Geliştirme Müdürü Kürşad Tosun ve RWE Türkiye Kurumsal İletişim
Müdürü Pınar Öztürk katıldı. 3 Şubat 2011 tarihinde yapılan buluşmada, yöneticiler
Denizli basınına projeyle ilgili gelişmeleri aktardı.
Santral inşaatının planlamalar doğrultusunda ilerlediğini söyleyen RWE Türkiye Proje
Geliştirme Müdürü Kürşad Tosun, “775 MW kapasiteye sahip olması planlanan doğalgaz
kombine çevrim elektrik santralinin inşasına Temmuz 2010’da başladık. Santrali, 2012 yılı
sonlarında da işletmeye almayı hedefliyoruz. İnşaatta bugüne kadar 320 bin m3 toprak taşıma
ve 11 bin m3 beton dökme işlemleri yapılarak, yaklaşık 100 bin iş saati kaza raporu vermeden
tamamlandı. Santralimizin inşaatında yerel tedarikçilerle çalışıyoruz. İnşaatın hızlı
ilerlemesinde bu durumun önemli katkısı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
Santralin teknolojik yapısıyla ilgili bilgiler de veren Tosun, Denizli Enerji Santrali’nin
Türkiye'deki en çağdaş ve çevre dostu tesislerden biri olacağını vurguladı. Tosun,
“Santrallerimizin çevreye zarar vermemesi iş stratejimizin en önemli unsurunu oluşturuyor.
Enerji üretiminde yüksek teknolojinin kullanılacağı bu santralimiz, en yüksek verimliliğe ve en
düşük CO2 emisyonlarına sahip olacak. RWE&TURCAS Denizli Enerji Santrali, Türkiye’de
yaklaşık 500 bin haneye elektrik sağlayacak. Ayrıca, çalışanlarımızın iş güvenliği ve sağlığı
birincil sırada geliyor. Bunun için de güvenlik önlemlerinde en son teknolojileri uyguluyoruz”
dedi.
Türkiye’ye yapılan bu yatırım sayesinde Alman tecrübesini ülkemize taşımaktan büyük
mutluluk duyduklarını ifade eden RWE Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Pınar Öztürk ise
“RWE&TURCAS Denizli Enerji Santrali’nin yaklaşık 500 milyon Euro yatırımla
gerçekleşmesinin ülke ekonomisinin ve Türkiye’de enerji sektörünün gelişmesine katkıları
olacaktır” dedi. Santralin yapımıyla ilgili planları da gazetecilerle paylaşan Öztürk, “Ana saha
alanımız şu anda betonlandı. Kısa zamanda kolonların ve duvarların güçlendirme amaçlı
betonlanmasını gerçekleştireceğiz. Diğer yandan santral erişim yolunun asfaltlanması ve
düzenlenmesini yapacağız. Çelik konstrüksiyonun kurulmasına yakın zamanda
başlayacağımız santralin, gaz türbininin de Mart sonuna kadar inşaat sahasına getirilmesini
planlıyoruz” dedi.
Elektrik santralinin Kaklık’a ve bölgeye uzun vadeli ve sürdürülebilir olumlu etkiler getireceğini
belirten Öztürk, santralde çalışacak ekiplerin oluşturulması için faaliyetlere başladıklarını
söyledi. Öztürk, “Şu anda inşaat sahasında yaklaşık 160 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bunun
yanı sıra santralimiz tamamlandıktan sonra sahada görev alacak ekiplerin de oluşturulmasına
başlamış bulunuyoruz” dedi. Santralin temel atma töreninin Nisan ayında planlandığını
sözlerine ekleyen Pınar Öztürk, “Santralin tahmini kullanım ömrü olan 40 yıl boyunca sadece
bölgeye değil Türkiye ekonomisine de istikrarlı ve uzun vadeli bir potansiyel sağlayacağımıza
inanıyoruz” dedi.
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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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