BASIN BÜLTENİ
Ünite İletişim: (0212) 272 93 13
İlgili Kişi: Nevin Yeni
nevin.yeni@unite.com.tr
www.unite.com.tr

Akenerji’nin 2009 Faaliyet Raporu yayınlandı

“Akenerji, 5 yılda hedeflediği 3 bin MW kurulu güce
ulaştığında, Türkiye’nin toplam elektrik üretimindeki
payını %7–8 düzeyine çıkaracaktır”
Türkiye’nin önde gelen özel sektör elektrik üreticilerinden Akenerji’nin 2009 Faaliyet Raporu’nda
üretim, dağıtım, devam etmekte olan projeler ve yeni yatırımlara ilişkin bilgiler yer aldı.
Raporda Akenerji’nin, Orta ve Doğu Avrupa’nın lider enerji şirketi CEZ Group ile oluşturduğu güç
birliğinin ardından, beş yılda toplam 3 milyar dolar büyüklüğünde yatırım gerçekleştirerek, 3.000
MW kurulu güce ulaşmayı hedeflediği vurgulandı.
Akenerji Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman, 2009 yılında Türkiye’deki toplam elektrik
üretiminin %1’ini karşılayan Akenerji’nin büyüyen ekonomide enerji sektöründeki arz açığının
kapatılmasında önemli bir misyon üstlendiğini bildirdi. Akenerji, hedeflenen kurulu güce
ulaştığında, Türkiye’nin toplam elektrik üretimindeki payını %7–8 düzeyine çıkarmayı planlıyor.
Enerji sektöründeki 20 yılı aşkın bilgi birikimi ve toplam 373 MW elektrik üretim kapasitesiyle özel sektör
elektrik üretim şirketlerinin en büyüklerinden biri olan Akenerji, yatırımlarını aralıksız sürdürürken, aynı
zamanda ülkemizin büyüme eğilimini ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak yarınları şekillendirmeyi hedefliyor.
Akenerji Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman, 2009 Faaliyet Raporu’nda yer alan mesajında, küresel krizin
bütün olumsuzluklarına rağmen 2009 yılının, Akenerji’nin tarihine kilometre taşı olarak geçecek, köklü bir
dönüşüm yılı olduğunu kaydetti. Danışman, “Akenerji’nin adı, Türkiye enerji sektörünün tarihine ‘ilk özel sektör
elektrik üretimi otoprodüktör grubu’ olarak yazılmıştı. 2009 yılında yaptığımız dev atılımlarla bu kez sektörün
geleceğine adımızı yazdırdık. Bugün, ülkemizin en büyük entegre enerji şirketi olma vizyonuyla stratejik
hedeflerimiz doğrultusunda hız kesmeden yolumuza devam ediyoruz” dedi.
SEDAŞ ve EGEMER, Akenerji tarihindeki köşe taşları…
Akenerji’nin Çek enerji devi CEZ Group ile oluşturduğu konsorsiyumun, Şubat 2009’da SEDAŞ’ı devralarak
elektrik dağıtımını da faaliyet alanına dahil ettiğini hatırlatan Danışman, bu ortaklığın kazandırdığı ivmeyle,
Türkiye enerji sektörünün geleceğine yön verecek büyük yatırımları hayata geçirmeye başladığını kaydetti:
“Yatırım hazırlık çalışmalarına 2009 yılında başladığımız 900 MW kurulu güce sahip olan Egemer kombine
çevrim doğal gaz santrali bu açıdan stratejik öneme sahiptir. CEZ ortaklığı sonrasında Akenerji’nin üretim

alanındaki ilk yatırım kararı olan Egemer projesi, aynı zamanda, Şirketin bugüne kadar tek seferde yaptığı en
büyük yatırım olması nedeniyle de önemli bir projedir.”

Akenerji, yeni HES’lerle 1 milyon tonu aşan karbondioksit salınımını engelleyecek
Eylül 2009’da 15 MW’lık kurulu güce sahip Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Ayyıldız Rüzgar Santarali’ni devreye
aldıklarını belirten Danışman, “Yapım aşamasında bulunan ve 2012 yılına kadar kademeli olarak faaliyete
geçmesini planladığımız 8 hidroelektrik santraliyle Akenerji, hem 1 milyon tonu aşan karbondioksit (CO2)
salınımını engelleme sözünü yerine getirmiş, hem de mevcut üretim kapasitesini 746 MW’a çıkarmış olacak”
dedi. Raporda yer alan bilgilere göre, bu santrallerin devreye girmesiyle Akenerji temiz enerji üretim
kapasitesini arttırırken, aynı zamanda elektrik üretim maliyetlerini önemli oranda azaltmayı hedefliyor.
Özel sektör elektrik üreticileri arasında yenilenebilir enerjiye dayalı yatırım faaliyetlerini başlatan öncü
şirketlerden olan Akenerji’nin ayrıca, toplam 170 MW kapasiteli iki rüzgar santrali lisans başvurusu ve beş
jeotermal kaynak arama ruhsatı bulunuyor.
Faaliyetlerini açıklık, şeffaflık ve dürüstlük ilkelerinden ödün vermeksizin sürdüren Akenerji, sosyal sorumluluk
uygulamalarıyla da sektöründe örnek bir duruş sergiliyor.

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 doğal gaz 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.
Çevreye ve insana duyarlı üretim
En son teknolojiden faydalanarak ülke kaynaklarını ve zamanı en etkin şekilde kullanan Akenerji, yenilenebilir kaynaklarla elektrik
üreten tüm santralleri devreye girdiğinde 1 milyon tonu aşan karbondioksit (CO2) eşdeğeri salınımı engellemiş olacaktır. Bir başka
deyişle, Akenerji doğaya 82.600 hektar alanda yaklaşık 42,2 milyon ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer bir katkıda bulunacaktır.
Yenilenebilir santrallerinin tam kapasiteyle devreye girmesiyle Akenerji, yaklaşık 10 milyon adet 60 W’lık ampulün aynı anda yanmasını
sağlayacak güç üretecektir.
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

