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Akenerji, Egemer Doğalgaz Çevrim
Santrali Projesi için, 651 milyon dolarlık
proje finansmanı sağladı!
Türkiye’nin öncü enerji şirketlerinden Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin iştiraki olan
Egemer Elektrik Üretim A.Ş. (EGEMER), Hatay/Erzin’de kuracağı Kombine Doğalgaz
Çevrim Santrali için 3 Türk bankasından 12 yıl vadeli 651 milyon dolar tutarında
proje finansmanı temin etti.
Akenerji Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman, “Egemer tarafından temin edilen
finansman, Türk enerji sektörü açısından bir dönüm noktası özelliği taşıyor.
Akenerji’nin bugüne kadarki en büyük yatırımı olan Egemer Doğalgaz Çevrim
Santrali gibi önemli bir projeyi hayata geçirmek için Türk bankaları ile, likidite
konusunda global çapta sıkıntıların yaşandığı böylesine bir dönemde birlikte
çalıştık, bu hem şirketimiz hem de sektörümüz adına çok büyük ve önemli bir
gelişmedir” dedi.
EGEMER Genel Müdürü Serhan Gencer de bölgeye çağdaş bir enerji santrali
kazandırmayı amaçlayan projenin, Türkiye’nin hızla artan enerji açığının
giderilmesinde kilit bir rol üstleneceğini söyledi.
Yerli‐yabancı önde gelen yüklenici şirketlerin oluşturduğu bir konsorsiyum
tarafından inşa edilecek enerji santralinin, 2014’ün üçüncü çeyreğinde devreye
alınması planlanıyor.
Akenerji, bir seferde yaptığı en büyük yatırım projesi olma özelliği taşıyan, Hatay’ın Erzin
ilçesinde kuracağı 900 MW kapasiteli Egemer Doğalgaz Çevrim Santrali için 12 yıllık vadeli
651 milyon dolarlık proje finansmanı sağladı. Santral için proje finansmanı açan Bankalar

Komisyonu’nun içinde Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Vakıfbank yer aldı. ING Bank da
bu süreçte Akenerji ve Egemer’in finansal danışmanlığını yürüttü.

Yüklenici firmalara ‘başlıyoruz’ talimatı verildi
Halen Türkiye’de tasarlanan en büyük doğalgaz santrali konumunda bulunan ve toplam
maliyeti 930 milyon dolar olan proje, ülkemizin hâlihazırda 48,591 MW’lık kurulu üretim
kapasitesinde %1,7’lik bir artış sağlayacak. Hayat Erzin Kombine Çevrim Doğal Gaz Santrali,
iki adet GE Frame 9FB gaz türbininden ve bir adet ortak Škoda Power MTD60 buhar
türbininden oluşuyor. Söz konusu finansman, santralin Türk doğalgaz ve elektrik
şebekelerine bağlantılarıyla ilgili ikincil çalışmaları da kapsıyor.
Yabancı yükleniciler olarak GE Energy Products France SNC ve Gama Ltd şirketleri ve bu
şirketlerin yerel iştirakleriyle birlikte Gama Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş. ve
General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş.’nin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından inşa
edilecek olan santralin, 2014’ün üçüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Danışman: Türk enerji sektörü için dönüm noktası
Akenerji Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman, Egemer tarafından temin edilen
finansmanın Türk enerji sektörü açısından bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Projenin
finansmanı, dünyanın dört bir yanındaki finansal dalgalanmaların ve global gerileme
potansiyeli gibi pek çok endişenin yer aldığı bir süreçte sağlandı. Türk bankaları ile, finansal
kaynak ve likidite açısından hem ulusal hem de global çapta böylesine sıkıntılı bir dönemde
‘dönüm noktası’ niteliğindeki bu projeyi hayata geçirmek için birlikte çalışarak mükemmel bir
örnek oluşturduk. Bu finansman Akenerji’ye ve enerji sektörüne duyulan güvenin bir
simgesidir. Akenerji olarak kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Gencer: Türkiye’ye çağdaş bir enerji santrali kazandıracağız
EGEMER Genel Müdürü Serhan Gencer de bölgeye dost ve yüksek verimliliğe sahip, Avrupa
Birliği norm ve standartlarında çağdaş bir enerji santrali kazandırmayı amaçlayan projenin
Türkiye’nin hızla artan enerji açığının giderilmesinde de kilit bir rol üstleneceğini kaydederek
sözlerine şöyle devam etti: “Egemer Doğalgaz Çevrim Santrali ile sadece Türkiye ekonomisini
doğrudan etkilemekle kalmayıp, bölge ekonomisini canlandıracak, geliştirecek, bölge halkı ve
gençleri için iş imkanları yaratacak, sosyal içerikli projelere katkıda bulunacak.”
Proje hakkında detaylı bilgi www.egemerelektrik.com.tr sitesinde yer almaktadır.

