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Akenerji, Reina ve Suada’ya  
‘yeşil enerji’ satacak 

 
Türkiye’nin önde gelen özel sektör elektrik üreticilerinden Akenerji, Reina ve Suada 
gibi İstanbul gece hayatının gözde mekanlarının işletmecisi Su Entertainment Group 
ile enerji tedarikini içeren bir sözleşme imzaladı. 
 
Sözleşmeye göre, grubun tüm  işletmelerinin enerjisi Temmuz 2010 tarihi  itibariyle 
Akenerji tarafından temin edilecek.  
 
Akenerji  böylece  ucuz,  güvenilir  ve  sürekli  enerji  tedarik  ettiği  saygın  müşteri 
portföyüne,  Su Entertainment Group’u da eklemiş oldu. 

 
Entegre bir enerji şirketi olmak vizyonuyla elektrik piyasasında üretim, dağıtım, toptan satış 
ve  perakende  satış  alanlarında  faaliyet  gösteren Akenerji, müşterilerine  ihtiyaç  duydukları 
elektrik enerjisini, mevcut elektrik tarifelerinden daha ekonomik koşullarla sağlıyor.  
 
Müşterilerine  sunduğu  ciddi  avantajlar  ve  ‘Akenerji  güvencesi’yle  ülke  genelinde  birçok 
prestijli  hastane,  otel,  alışveriş  merkezi  ve  sanayi  kuruluşunu  portföyünde  bulunduran 
Akenerji,  son  olarak  İstanbul  gece  hayatının  en  önemli  adreslerinden  Reina  ve  Suada’nın 
işletmecisi  Su  Entertainment Group  ile  anlaşma  yaptı.  Anlaşmaya  göre,  Su  Entertainment 
Group tarafından işletilen Reina ve Suada, elektrik ihtiyacını Akenerji’den karşılayacak.  
 
Akenerji Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman, “Enerji maliyetini düşürmek isteyen serbest 
tüketiciler  tarafından en  çok  tercih edilen  şirketiz. Bu  talebi  karşılamak  için  yatırımlarımızı 
aralıksız sürdürürken, aynı zamanda küçük üreticilerin ürettiği elektriği bünyesinde toplayan 
bir  ticari  platform  yaratmak  istiyoruz.  Bu  anlaşmayla  müşteri  portföyümüze  Su 
Entertainment  Group’u  da  eklemiş  olmaktan  ve  daha  yaşanabilir  bir  dünya  hayalimizi 
kendileriyle paylaşmaktan dolayı mutluyuz. Su Group’un enerjisini daha ekonomik koşullarda 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız” dedi.  
 



 

Akenerji, karbon salınımının engellenmesine destek oluyor.. 

Akenerji’nin  özel  sektör  elektrik  üreticileri  arasında  yenilenebilir  enerjiye  dayalı  yatırım 
faaliyetlerini başlatan ilk şirketlerden biri olduğunu vurgulayan Danışman, açıklamasına şöyle 
devam etti:  

“Halen yapım aşamasında bulunan ve 2012 yılına kadar kademeli olarak faaliyete geçmesini 
planladığımız  toplam  8  adet  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.  Bu  santrallerin  devreye  girmesiyle  temiz  enerji 
üretim kapasitemizi arttırırken, aynı zamanda elektrik üretim maliyetlerini de önemli oranda 
azaltmayı hedefliyoruz.” 

Su  Entertainment Group, Akenerji’den  satın  alacağı  yıllık  enerji miktarı  ile  her  yıl  yaklaşık 
1.550  ton karbon  salınımını engelleyerek 73 bin ağacın  sağladığı  temiz havaya eşdeğer bir 
katkıda bulunacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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 
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