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Akenerji’den sanatçılara destek 

Yunanistan’ın Girit Adası Hania Şehri’nde her yıl düzenlenen ve çok sayıda ülkeden 300’ü 

aşkın sanatçının yer aldığı CHANIaRT 2013 Contemporary Art Festival’ine Akenerji’nin 

desteğiyle bu sene ilk defa Türkiye’den de 10 sanatçı katıldı.  

Festivale katılan sanatçılar 30 Haziran 2013 tarihinde Olivepress Contemporary Art 

Museum’da gerçekleştirilen ve küratörlüğünü Cem Üstüner’in yaptığı sergide eserlerini 

sanatseverlerin beğenisine sundu. “Black and White Dreams” teması için çalışan genç 

yetenekler, “enerji” alt teması ile de sanatçı gözüyle enerjiyi yorumladılar.  

Akenerji olarak sosyal ve kültürel hayatın gelişmesine öncülük etme hedefiyle, kurulduğu 

günden bu yana, sanat ve eğitim alanındaki kurumsal sosyal sorumluluk projelerine destek 

verdiklerini ifade eden Akenerji Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman , “CHANIaRT 2013 

Festivali’ne ilk kez katılan Türkiye’yi bu yıl Türk çağdaş resminin genç sanatçıları temsil 

ediyor. Değerli sanatçılarımıza ve ülkemizin sanat platformundaki tanıtımına destek 

vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi. Festivale katılan tüm sanatçılara çalışmalarından ötürü 

ayrıca teşekkür eden Danışman, “Bu çok özel eserleri ortaya çıkararak, ülkemizin adını 

duyuran sanatçılarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Böyle güzel etkinlikler sayesinde 

sanatseverlerin bir araya gelmesinden, sanata ve genç sanatçılara destek vermekten 

memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca komşumuz ve kardeş ülke Yunanistan ile dostluk bağlarımızın 

da sürekliliğini diliyoruz” dedi. 

Bu yıl ilk defa Akenerji’nin öncülüğüyle festivale katılan Türk sanatçıların eserlerinin büyük 

beğeni toplaması nedeniyle Türkiye, CHANIaRT 2014 için Hania Belediyesi tarafından özel bir 

davet aldı. Gelecek yıl festivalde Türk sanatçılar için özel bir sergi salonunun açılması 

bekleniyor. 

CHANIaRT 2013 Sanat Festivali  

Öncelikli hedefi Girit Adası ve Hania Bölgesi'nin sanat potansiyelini göstermek olan bu 

festival, UNESCO Dünya Kültür Etkinlikler Forumu'nda yer almakla birlikte BM Kültür 

Örgütünün de himayesi ve desteği altındadır. Sergi alanları; modern sanat galerileri, Bizans 

ve Venedik yapıları, Ortodoks ve Katolik Kiliseler, eski sanayi siteleri, eski İlköğretim okulları, 

atölyeler, şaraphaneler, oteller, kültür merkezleri, kütüphaneler, pansiyonlar, müzeler ve 

kamusal alanlar olan etkinlikte her serginin kendi küratörü bulunmaktadır. Festivale bu yıl 

300'den fazla yerli ve yabancı sanatçı katılırken 30'dan fazla sanatsal etkinlik 23 Haziran 

tarihinden 31 Ağustos tarihine kadar yer alacaktır. Bazı Etkinlikler 2014 yılına kadar sürmesi 

planlanmaktadır. 



Girit Adası'nın Hania Şehri'nde düzenlenen sergi 30 Haziran – 24 Kasım 2013 tarihleri 

arasında gezilebilir. 

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, ticarethanelere 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. Kademeli olarak devreye aldığı HES’lerle 
ulaştığı 388 MW yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim kapasitesi ve toplamda da 646MW’lık aktif 
kurulu gücüne ek olarak, 900 MW kapasiteli Egemer Doğal Gaz Santrali ve 198 MW kurulu gücündeki 
Kemah HES projeleri tamamlandığında, Akenerji, Türkiye’deki enerji üretiminin önemli bir bölümünü 
tek başına gerçekleştiriyor hale gelecektir. 
 

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. 
 

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 yılından buyana enerji maliyetini azaltmak isteyen firmaların pek çoğu 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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