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Akenerji, İTÜ Enerji Enstitüsü
Sektörel Danışma Kurulu’na katıldı
Türkiye’nin önde gelen özel sektör elektrik üreticilerinden Akenerji,
sektördeki 20 yıllık deneyimini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla İTÜ
Enerji Enstitüsü tarafından oluşturulan Sektörel Danışma Kurulu’na katılma
kararı aldı.
Türk enerji sektöründe 1989 yılında ilk otoprodüktör şirket olarak faaliyete geçen ve bugün
Türkiye’nin en büyük özel sektör elektrik şirketlerinden biri olan Akenerji’yi, İTÜ Enerji
Enstitüsü'nün kurduğu Sektörel Danışma Kurulu'nun bir üyesi yapan protokol, Akenerji Genel
Müdürü Ahmet Ümit Danışman tarafından imzalandı.
İTÜ Enerji Enstitüsü Sektörel Danışma Kurulu (SDK); enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu
donanıma sahip insanların yetiştirilmesinde, sektörün teknik problemlerinin çözümünde ve
ArGe/ÜrGe/GeUy süreçlerinde, enerji sektörünün öneri, eleştiri ve katkılarını alarak İTÜ
Enerji Enstitüsü ile sektör arasında etkin bir işbirliğinin sağlanmasını amaçlıyor.
Türkiye’nin lider enerji şirketlerinden Akenerji, görüş ve değerlendirmelerini SDK’ya sunarak
enerji sektörünün geleceğine ışık tutmayı hedefliyor.
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 kW 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 8 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
Toplam 20 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 yarısı Akenerji’yi tercih
etmiştir. Güçlü kurumsal yapısı ile Akenerji, Türkiye elektrik enerjisi sektörüne yön veren öncü
konumunu korumaktadır.
www.akenerji.com.tr

