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IFC’den Akenerji’ye Yenilenebilir Enerji İçin 75 Milyon Dolar Kredi 

İstanbul, 24 Haziran 2010, Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC, Türkiye’nin özel sektördeki en 
büyük enerji şirketlerinden biri olan Akenerji ile 8 sene vadeli ve 75 milyon dolar tutarında kredi 
finansmanı anlaşması imzaladı. Proje sayesinde IFC, Akenerji’nin yenilenebilir enerji alanındaki 
yatırımlarını desteklemeyi ve ülkedeki kurulu enerji üretim kapasitesini yükselterek Türkiye’nin 
artan enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmayı hedefliyor. 

Projenin Akenerji’nin 373 MW’lık aktif kurulu kapasitesini beş yıl içerisinde yaklaşık olarak 3000 
MW’a yükseltme hedefine önemli ölçüde katkıda bulunması ve bu sayede Türkiye’nin temiz 
enerji kaynaklarından elde edilen enerji miktarını da artırması bekleniyor.  

Akenerji Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman, Türkiye’de yenilenebilir enerji konusunda yatırım 
yapan ilk şirketlerden biri olarak halen 373 MW kurulu güce sahip 8 HES ve bir doğalgaz elektrik 
üretim santrali yatırımına devam ettiklerini belirterek, “2009 yılında Türkiye’deki toplam elektrik 
üretiminin %1’ini karşılayan Akenerji, 5 yılda hedeflenen 3.000 MW kurulu güce ulaştığında 
pazar payını % 7–8 düzeyine çıkaracak” dedi 

Benzer kapasitedeki konvansiyonel termik santrallerle karşılaştırıldığında, proje yılda yaklaşık 
olarak 250 bin ton karbon emisyonunun ortadan kalkmasını sağlayarak, sürdürülebilir enerji 
alanında IFC’nin stratejik önceliklerinden birisine destek olacak. IFC’nin 2009 mali yılında tüm 
dünyada enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve iklim dostu enerji projelerine 1 milyar doların 
üzerinde yatırımı bulunuyor. 

Küresel enerji ihtiyacının artması ve fosil yakıtların ekonomik ve çevresel maliyetlerinin 
yükselmesiyle birlikte, yerel yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinin, sürdürülebilir 
kalkınma için büyük önem taşıdığını belirten IFC Güney Avrupa ve Orta Asya Direktör Vekili 
Dimitris Tsitsiragos,  “IFC, özel sektördeki en önemli enerji üreticilerden biri olan Akenerji ile 
kurmuş olduğu ortaklık ile Türkiye’deki yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya destek 
olmaktan memnuniyet duymaktadır” dedi. 

IFC Hakkında    
Dünya Bankası Grubu kuruluşu Uluslararası Finans Kurumu (IFC), özel sektörün gelişimini 
destekleyerek gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkıda bulunur. 
IFC, özel sermayeyi harekete geçirmenin yanısıra, kamu ve özel sektöre danışmanlık ve risk 
yönetimi hizmetleri sunmaktadır. 2009 mali yılında IFC tarafından 14.5 milyar dolar tutarında 
yeni yatırım gerçekleştirilmiş olup, bu tutar ekonomik kriz sırasında gelişmekte olan ülkelere 
sermaye akışını kanalize etmekte yardımcı olmuştur.. Daha fazla bilgi için www.ifc.org 

Akenerji Hakkında: 1989 yılında faaliyete geçen Akenerji, mevcut yenilenebilir enerji yatırım 
portföyü ve özelleştirme fırsatlarının yanı sıra farklı yakıt kaynaklarına dayalı yatırım imkânlarını 
da incelemektedir. Üretimde kaynak çeşitliliğine ulaşmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayalı üretim yatırımlarına ağırlık veren 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. www.akenerji.com.tr 
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