
 

 

 

 

Basın Bülteni                                                                                                          26 Ocak 2010 
Ünite İletişim: (0212) 272 93 13  

İlgili Kişi: Sevgim Ahıskalı 
sevgim.ahiskali@unite.com.tr 

www.unite.com.tr 

 
AKCEZ (Akkök‐Akenerji‐Cez) 

Konsorsiyumu 
SEDAŞ için ilk taksit ödemesini yaptı 

 
 

Akkök‐CEZ‐Akenerji ortaklığında 2008  yılında  SEDAŞ’ın %100 hissesinin blok 
satış  yöntemiyle  özelleştirildiği  ihaleyi  kazanan  AKCEZ  Konsorsiyumu, 
Başbakanlık  Özelleştirme  İdaresi’ne  yapılacak  1.  taksit  ödemesinde 
kullanılmak  üzere  Akbank  N.V.,  Yapı  ve  Kredi  Bankası  A.Ş.  ve  Yapı  Kredi 
Nederland N.V.’den finansman sağladı. 
 
Türkiye’nin önde gelen gruplarından Akkök  Şirketler Grubu, ülkemizin  ilk ve en büyük özel 
enerji  şirketlerinden  Akenerji  ile  Orta  ve  Doğu  Avrupa’nın  lider  enerji  şirketi  CEZ  Group 
ortaklığında hayata geçen AKCEZ Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sakarya Elektrik 
Dağıtım A.Ş.’deki (SEDAŞ) %100 kamu hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirildiği  ihaleyi 
600 milyon dolar bedelle kazanmıştı. 
 
Toplam ihale bedelinin yarısı olan 300 milyon doları 11 Şubat 2009’da özsermaye ile ödeyen 
AKCEZ,  kalan  bedel  için  Özelleştirme  İdaresi  Başkanlığı’nın  sunduğu  2  yıl  vadeli  ödeme 
seçeneğini  kullanacağını  açıklamıştı.  Bu  çerçevede AKCEZ,  SEDAŞ’ın  ilk  taksit  ödemesi  için 
Akbank N.V., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Yapı Kredi Nederland N.V.’den, 1 yıl 1 hafta vadeli 
160  milyon  ABD  Doları  tutarında  kredi  kullanarak,  ödemeyi  26  Ocak  2010  tarihinde 
gerçekleştirdi. AKCEZ yetkilileri, diğer yandan  ihale bedeli  için uzun vadeli proje finansmanı 
çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. 
 

Sürekli aydınlığın yenilenen adı SEDAŞ 

AKCEZ yetkilileri Türk sanayisinin kalbinin attığı ve gayri safi milli hâsıla (GSMH) üretiminde 
tartışmasız lider konumda bulunan bir bölgede faaliyetlerini sürdüren SEDAŞ’ın, yatırımlarına 
devam  edeceğini  bildirdi.  Firma  yetkililerince  verilen  bilgiye  göre,  özellikle,  geçmişte  ağır 
sonuçlar  doğuran  depremlerin meydana  geldiği  ve  günümüzde  hızla  göç  alan  bir  sanayi 
bölgesi durumundaki Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinin sürekli olarak kalkındırılması ve 



güçlü  bir  altyapıya  kavuşturulması  gerekmektedir.  Yıldan  yıla  artan  enerji  ihtiyacının  ve 
elektrik  dağıtım  hizmetinin  sürekli  ve  kaliteli  bir  biçimde  sağlanması  açısından  SEDAŞ’ın 
özelleştirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. 
 
11  Şubat  2009  devir  tarihinden  itibaren,  SEDAŞ’daki  çalışmalarının  olumlu  sonuçlarını 
görmeye başladıklarını  ifade eden AKCEZ yetkilileri, bir kriz yılı olmasına  rağmen   SEDAŞ’ın 
2009 yılı finansal hedeflerini yakaladığını,  dile getirdiler.  
 
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.  Hakkında 

1989 yılında faaliyete geçen Akenerji, Türkiye’nin ilk otoprodüktör grubu statüsünde elektrik 
üreticisidir. Ülkemizdeki en büyük özel sektör elektrik üretim şirketlerinden biri olan Akenerji, 
serbest tüketici belgesi olan müşterilerine ve DUY sistemine enerji vermektedir. 
 
Akenerji, mevcut yenilenebilir enerji yatırım portföyü ve özelleştirme fırsatlarının yanı sıra farklı 
yakıt kaynaklarına dayalı yatırım imkânlarını da takip etmekte ve incelemektedir. Akenerji, 
üretimde kaynak çeşitliliğine ulaşmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim 
yatırımlarına ağırlık vermiştir. Bu kapsamda, 2003 yılından itibaren hidroelektrik santral ihalelerine 
katılan Akenerji, 2005 yılında Çınarcık HES ve Uluabat Kuvvet Tüneli ile Akocak regülâtörleri ve 
Akocak HES ihalelerini kazanarak, üretim çeşitliliği alanındaki çalışmalarına büyük hız vermiştir. 
Balıkesir’de kurulan ve yılda 52 milyon kilovat-saat elektrik üretecek olan Ayyıldız Rüzgar Enerji 
Santrali, Eylül 2009 itibariyle devreye alınmıştır. 
 
Bu kapsamda Akenerji, 373 MW’lık aktif kurulu gücüne ek olarak, toplam 373 MW kapasiteli 9 adet 
hidroelektrik ve 900 MW kapasiteli bir doğalgaz elektrik üretim santrali yatırımlarına devam 
etmektedir. Akenerji’nin planlama aşamasındaki yeni projelerinin de devreye girmesiyle birlikte 
kurulu gücünün 5 yılda 3.000 MW’a ulaşması hedeflenmektedir.  
 
Dağıtımda aktif ve öncü 
Akenerji, 2008 yılının Temmuz ayında Avrupa’nin lider enerji şirketi CEZ ile birlikte ortak girişim 
grubu oluşturarak, "AkCez" adı altında katıldığı, Özelleştime İdaresi’nin açtığı Elektrik Dağıtım 
Özelleştirme İhalelerinden, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ihalesini kazanmıştır. Sakarya, 
Bolu, Düzce ve Kocaeli bölgelerini içine alan ve 355 milyon dolarlık teklifle açılan ihaleyi 600 milyon 
dolarlık teklifiyle kazanan Akenerji-Akkök-CEZ Ortak Girişim Grubu, 11 Şubat 2009 tarihinde 
SEDAŞ’ı devir almıştır. Enerji sektöründe atılımlarıyla örnek teşkil eden Akenerji, SEDAŞ 
özelleştirmesi ile birlikte sektördeki öncü pozisyonunu güçlendirirken, enerji özelleştirmelerinin aktif 
bir oyuncusu olacağını bir kez daha göstermiştir. 
 
Prestijli stratejik ortaklık 
8 Ekim 2008 tarihinde toplam 30 milyar Euro pazar değeri ile Avrupa’nın en karlı, lider enerji şirketi 
CEZ ile eşit ortaklığa dayalı bir stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştır. Anlaşma kapsamında 
Akenerji'nin halka açık olmayan %75‘lik kısmında %50–50 stratejik ortaklık oluşturmak suretiyle 
Türkiye'ye ilk aşamada önemli miktarda yabancı sermaye girişi gerçekleştirilmiştir.  
 
Ekonomik ve kesintisiz enerji tedariki 
Müşterilerine ekonomik koşullarla elektrik enerjisi sağlayan ve sunduğu avantajları istikrarlı bir 
şekilde sürdürebilecek üretim kapasitesi ve piyasa öngörüsüne sahip olan Akenerji, sanayi, sağlık, 
iletişim, bilgi işlem, otelcilik, bankacılık ve alışveriş merkezi sektörlerinde faaliyet gösteren birçok 
kurumsal şirketin elektrik enerjisini tedarik etmektedir.  
 
Akenerji’nin benimsediği kazan - kazan ilkesinin ve müşteri odaklı büyüme stratejisinin bir sonucu 
olarak 2009 yılında enerji maliyetini azaltmak isteyen firmaların yaklaşık %42’si Akenerji’yi tercih 
etmiştir. Güçlü kurumsal yapısı ile Akenerji, Türkiye elektrik enerjisi sektörüne yön veren öncü 
konumunu korumaktadır. 
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