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   Basın Bülteni 
                               

 

RWE, MÖN İnşaat ve Ticaret Ltd. ile Burçak Hes’in 
yıllık üretiminin satışı konusunda anlaştı 

 
 RWE ve Mön İnşaat ve Ticaret Ltd., düzenlenen imza töreni ile 

elektrik alım-satım anlaşması gerçekleştirdi.  

 Bu anlaşma kapsamında Mön İnşaat ve Ticaret Ltd., 

hidroelektrik santraline ait yıllık üretiminin tamamını RWE’ye 

satacak. 

 
                          İstanbul, 19 Nisan 2013 

 
 

Avrupa’nın önde gelen elektrik ve gaz şirketlerinden biri olan ve 2008 yılında Türkiye’de 
iştirakini kuran Alman enerji şirketi RWE, Mön İnşaat ve Ticaret Ltd. ile elektrik alım-satım 
anlaşması imzaladı. Türkiye genelinde yaklaşık 32 yıldır özellikle inşaat alanında birçok 
başarılı projeye imza atan Mön İnşaat ve Ticaret Ltd’nin Giresun’da bulunan 42 MW kapasiteli 
hidroelektrik santraline ait bir yıllık üretim kapasitesinin satışına dair yapılan anlaşma ile yıllık 
110 GWh üretim beklenen Burçak Hes’in tüm üretimi son tüketiciye tedarik edilmek üzere 
RWE tarafından satın alındı. 
 
İstanbul’da gerçekleşen imza töreninde Mön İnşaat ve Ticaret Ltd. ile RWE yöneticileri 
biraraya geldi.  
  
İmza törenine katılan RWE Turkey Holding CEO’su Dr. Andreas Radmacher, bu tarz 
anlaşmaların enerji sektöründeki gelişimin ve uluslararası iş stratejilerinin önemli bir parçası 
olduğunu vurguladı. Mön İnşaat ile yapılan işbirliğinden büyük mutluluk duyduklarını belirten 
Dr. Radmacher, “Türkiye’de enerji arz güvenliğini ve çevre dostu enerji üretimini destekliyor, 
müşterilerimize yenilikçi ürün seçenekleri sunarak sektöre katkıda bulunmayı hedefliyoruz. 
RWE olarak, 115 yıldır Avrupa enerji sektöründe edindiğimiz deneyimi Türkiye’yle 
paylaşıyoruz. Yapmış olduğumuz bu anlaşma ile iş ortağımız istikrarlı fiyat sayesinde ticari 
riskini bertaraf ederken biz de yeni bir santral kurulumu ve işletmesi konusunda çaba sarf 
etmemiş oluyoruz. RWE olarak Türk elektrik piyasasında daha likit ve şeffaf bir elektrik toptan 
ticaret ortamı oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.  
  
Mön İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanları Mehmet Özbağı ve Nihat Özbağı ise enerji 
piyasasına ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak bir anlaşmaya imza attıklarını belirttiler. 
Mehmet ve Nihat Özbağı, “Bu tarz olumlu işbirlikleri sayesinde enerji piyasasını gelişimine 
katkı sağlayarak hep birlikte doğru yolda ilerlemeye devam ediyoruz.” 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, 2012 yılında 53.2 milyar Euro 
konsolide gelir elde etmiştir. RWE, enerji üreticileri arasında Almanya’da birinci, Hollanda ve İngiltere’de üçüncü 
sırada yer almaktadır. Şirket, Orta ve Güneydoğu Avrupa’daki konumunu sürekli olarak geliştirmektedir. 
Yenilenebilir enerji bu alanda önemli rol oynamaktadır.   
www.rwe.com.tr 
  
  
Mön İnşaat Hakkında 

Mön İnşaat Firması 1981 yılından bu yana ülkemizin çeşitli bölgelerindeki; karayolu, havalimanı ve demiryolu 
yapım işleri ile birlikte, turizm ve enerji sektöründe ‘’Kaliteli ve kalıcı eserleri ülkemize kazandırmak’’ ilkesini 
kendine vizyon edinmiş bir yapılanma içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Özellikle ekonominin en temel 
ihtiyaçlarından biri olan enerji üretimi konusunda da önemli yatırım projelerini sırası ile işletmeye almaya 
başlamıştır.  
www.mon.com.tr 
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