
 
 

Bir Idaho Sirketi Ex-Im Bankasi destekli finansman ile Turk Jeotermal Enerji 
Santralina muhendislik hizmetleri satiyor 

 
Washington D.C. –  Hailey, Idaho’dan Power Engineers, Inc. adli bir muhendislik 
hizmetleri danismanlik firmasi, Turkiye’de insa edilmekte olan bir jeotermal enerji 
santrali icin Amerikan Export Import Bankasindan (Ex-Im)15 yil vadeli finansman 
ile 4.86 milyon dolarlik alim, dizayn ve muhendislik hizmetleri sagliyor.  
 
Aydin civarindaki Germencik kasabasinda yapilmakta olan 45 megawatt gucundeki 
enerji santrali, Ex-Im Bankasinin yenilenebilir enerji ve su projelerini destekleyen 
ozel girisimi kapsaminda 15 yillik finansman destegi alma hakkini kazandi.  
 
“ 2005 yilinda Turkiye’de cikan bir kanunla, elektrik dagitimi yapan firmalarin, 
satin aldiklari enerjinin en az %8 sinin, yenilenebilir enerji kaymaklarindan 
uretilmis olmasinin zorunlu kilinmasiyla, Turkiye, yenilenebilir enerji maddeleri ve 
hizmetleri icin onemli bir pazar durumuna gelmistir,” diyen Ex-Im Bankasi Baskan 
Yardimcisi ve Yonetim Kurulu Uyesi, Linda Conlin sozlerine soyle devam etmistir 
“Ex-Im Bankasi olarak, cevreye faydali ihracatlari gerceklestiren Power Engineers 
ve  bu pazarda is yapmak isteyen diger Amerikan firmalerini desteklemekten son 
derece memnunuz.  
 
Power Engineers Muduru ve Yonetim Kurulu Baskani, Jack Hand “Bu ihracat, 
jeotermal muhendislerini firmamizda istihdam edebilmemize, devam ve benzer 
nitelikteki yeni projeleri almamiza yardimci olmaktadir.” dedi. 
 
Power Engineers’ de yaklasik 1,000 kisi calismakta olup, firma, elektrik, elektronik 
ve endustri muhendislik hizmetlerinde uzmanlasmaktadir. California’da faaliyet 
gosteren, dort calisanli Geologica, Inc ve sekiz calisanli Veizades & Associades, Inc 
firmalari da bu projeye katkida bulunmuslardir.  
 
Ex-Im Bankasi, Amerika Birlesik Devletlerinin resmi ihracat kredi ajansidir. 
Bagimsiz, kendini destekleyen bir hukumet kurulusu olarak, 74. yilinda, dunyanin 
gelismekte olan pazarlarinda, Amerikan mecrali ihracatlara kredi guarantileri, 
ihracat-kredi sigortasi ve direkt krediler ile finansman destegi saglamaktadir. 2007 
mali yilinda, Ex-Im Bankasi, 16 milyar dolar degerindeki Amerikan ihracatina, 12.6 
milyar dolarlik finansman destegini saglamistir. Lutfen www.exim.gov sitesini 
ziyaret ediniz, ve Turk portalina ulasiniz.  
 
Ex-Im Bankasinin cevreyle ilgili ihracatlar programlari hakkinda daha fazla bilgi 
almak icin, Ex-Im BankasiYenilenebilir Enerji Ofisi Muduru, Craig O’Connor ile 
temasa + 202-565-3556’dan gecebilirsiniz.  

http://www.exim.gov/

