PERFECT

Bas›n Bültenleri:
PERFECT WIND

Yenilenebilir Enerjide Büyük Ad›m
Frans›z Perfect Wind'den
210 Milyon Avro Tutar›nda Rüzgar Enerjisi Yat›r›m›
Dünyan›n yenilenebilir enerji alan›nda say›l› firmalar›ndan Perfect Wind K›rﬂehir'de yeni bir yat›r›m yapma karar› ald›.
‹stanbul, 15 A¤ustos 2008 - T.C. Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› (Yat›r›m Ajans›) ve Perfect Wind Türkiye taraf›ndan yap›lan ortak aç›klamada,
yenilenebilir enerji alan›nda faaliyet gösteren Frans›z kökenli Perfect Wind Türkiye'nin (Al-Yel Enerji Üretim A.ﬁ.) K›rﬂehir'in Geycek Köyü'nde rüzgar enerjisinden
elektrik üretmek amac›yla ilk etapta 210 milyon avro yat›r›mla 150 MW gücünde modern bir santral kurma karar› ald›¤› belirtildi.
Türkiye'de 2011 y›l› sonuna kadar 550 milyon avro de¤erinde 400 MW'l›k yat›r›m planlayan Perfect Wind Türkiye, beﬂ y›la yay›lan planda, toplamda asgari 1,5 milyar
avro de¤erinde yenilenebilir enerji yat›r›m› yapmay› öngörüyor.
Perfect Wind Türkiye temsilcisi Gazi Kalkan, yapt›¤› aç›klamada yat›r›m›n de¤iﬂik aﬂamalar›nda karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar›n aﬂ›lmas› konusunda Türkiye Yat›r›m Destek
ve Tan›t›m Ajans›'ndan ald›klar› deste¤e teﬂekkür etti ve Ajans ile yapt›klar› iﬂ birli¤inin olumlu sonuçlar› konusundaki memnuniyetlerini dile getirdi. Kalkan, “Yeni
yat›r›m›m›z, firmam›z için özel bir önem taﬂ›makta olup, Türkiye'nin gelece¤ine olan inanc›m›z›n bir göstergesi olmak anlam›nda son derece kilit
role sahip bir yat›r›md›r” ﬂeklinde konuﬂtu.
Perfect Wind Türkiye'nin ald›¤› yat›r›m karar› hakk›nda bir aç›klama yapan Yat›r›m Ajans› Baﬂkan› Alpaslan Korkmaz, Ajans'›n önceli¤inin ülkemize katma de¤er,
istihdam ve vizyon katacak yat›r›mlar› kazand›rmak oldu¤unu hat›rlatarak, “Türkiye'nin rüzgar potansiyelinin 10 bin megavat civar›nda oldu¤u hesaplanmas›
paralelinde, bu projeyi yenilenebilir enerji ad›na ülkemizde at›lm›ﬂ önemli bir ad›m olarak de¤erlendiriyoruz. Projenin hayata geçirilmesinde
Ajans'›m›z›n etkin rolü olmuﬂtur. Yenilenebilir enerji yat›r›mlar› konusunda bu projenin ülkemizde her yönden örnek teﬂkil edece¤i inanc›nday›z”
ﬂeklinde konuﬂtu.
2003 y›l›nda Fransa'da kurulan Perfect Wind ﬂirketini, 2004 ve 2005 y›llar›nda s›ras›yla Perfect Wind Türkiye ve Perfect Wind Polska izledi. 600 MW büyüklü¤ünde
olan Fransa'n›n ikinci büyük “rüzgar tarlas›n›” oluﬂturan Perfect Wind Fransa, 2006 y›l›nda rüzgar enerjisinin bir numaral› ismi Iberdrola firmas› taraf›ndan sat›n
al›nd›. Yine ayn› y›l, Perfect Wind vizyonu ile kurulan “Akuo Energy”, Kuzey ve Güney Amerika'da yenilenebilir enerji tesisleri (güneﬂ, rüzgar, hidroelektrik, biyoethanol,
biyokütle) yat›r›mc›s›, iﬂleticisi ve geliﬂtiricisi olarak faaliyet göstermeye baﬂlad›. Akuo Energy, 2007 y›l›nda Amerikan AEM Wind ile bir ortakl›k kurmuﬂtu.

