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Akenerji‐CEZ ortaklığı, 4. Uluslararası Proje ve Altyapı Finansmanı Konferansı’nda konuşuldu 

 

Gamze Dinçkök Yücaoğlu: CEZ ile gücümüzü  
Türkiye’nin aydınlık geleceği için birleştirdik! 

 
Akenerji Finansal Denetim ve Risk Yönetimi Direktörü Gamze Dinçkök Yücaoğlu ve Akenerji 
Mali  İşler Genel Müdür  Yardımcısı George  Karagutoff, UniCredit Grubu  tarafından  bu  yıl 
İstanbul’da  dördüncüsü  düzenlenen  Uluslararası  Proje  ve  Altyapı  Finansmanı 
Konferansı’nda,  Türkiye’deki  uluslararası  güçlü  ortaklıkların  iç  yüzü  ve  deneyimlerinin 
konuşulduğu panele Akenerji ve CEZ ortaklığını temsilen katıldılar. 
 
CEZ’in  dağıtım  ve  uluslar  arası  piyasalardaki  tecrübesi  ve  birikiminin  stratejik  ortaklığın 
temel nedenleri olduğunu belirten Dinçkök Yücaoğlu, “CEZ Grubu ile ortaklığımızın daha ilk 
gününden  itibaren büyük bir uyum  sağladık. Her  iki  şirketin  stratejik ortaklığından doğan 
sinerjiyle  ülkemizin  aydınlık  geleceğine  yönelik  yatırımlarımızı  hızla  hayata  geçirmeye 
başladık” dedi. 
 
Ulaştırma  Bakanı  Binali  Yıldırım,  Enerji  ve  Tabii  Kaynaklar  Bakanlığı  Müsteşar  Yardımcısı 
Selahattin  Çimen, Özelleştirme  İdaresi  Başkanlığı  Proje Grup  Başkanı  Yıldız  Koç  gibi  önemli 
isimlerin katıldığı konferansta; Türk altyapı piyasasındaki fırsatlar, kriz sonrasında Türk altyapı 
yatırımlarına  finansman  sağlanması,  Türkiye’de  Kamu‐Özel  Sektör  İşbirliği’nin  durumu, 
uluslararası global krizin Türkiye’ye etkileri, altyapıda bugünkü gelişmeler ve Yap‐İşlet‐Devret 
projeleri gibi konular ele alındı. 
 
Konferans  kapsamında  düzenlenen  ‘Enerji  ve  Çevre’  konulu  panelde, müşteriler  ve  sanayi 
liderlerinin  gerçek  yatırımlarını  nasıl  yaptıkları  ve  bu  yatırımların  iç  dinamikleri  üzerine 
odaklanıldı. Akenerji Finansal Denetim ve Risk Yönetimi Direktörü Gamze Dinçkök Yücaoğlu ve 
Akenerji Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı George Karagutoff’un da katıldığı panelde, ortaklık 
kuran şirketlerin nasıl birbirini bulduğu, bu ortaklığı yaratırken stratejilerin ve hedeflerin neler 
olduğu, ortaklık  imzalandıktan  sonra  iş  süreçlerinin nasıl yürütüldüğü ve yatırım kararlarının 
nasıl verildiği gibi başlıklar üzerinde duruldu.  
 
CEZ Grubu’nun yaklaşık 7 milyon aboneye ve 14 bin 300 MW’ın üzerinde üretim kapasitesine 
sahip,  Orta  Avrupa’nın  lider  enerji  şirketi  olduğunu  vurgulayan  Gamze  Dinçkök  Yücaoğlu, 
“Gerçekleştirdiği satın alma  işlemlerinden sonra 90’dan fazla Çek ve yabancı şirketi kapsayan 
çok  uluslu  bir  şirket  halini  alan  CEZ,  Orta  ve  Güneydoğu  Avrupa’da  15  ülkede  faaliyet 
göstermektedir. CEZ’in dağıtım ve uluslararası enerji sektöründeki engin tecrübesi, Akenerji ve 
CEZ stratejik ortaklık sürecine temel hazırlayan önemli bir etkendir” diye konuştu. 
 



CEZ  Grubu  ile  ortaklığın  ilk  gününden  itibaren  büyük  bir  uyum  sağladıklarını  vurgulayan 
Dinçkök  Yücaoğlu,  sözlerine  şöyle  devam  etti:  “Bu  uyumda,  CEZ  Grubu’nun  ve  Akkök 
Grubu’nun  karar  alma  ve  iş  yapış  süreçlerindeki  prensiplerinin  birbirleriyle  paralel  olması 
büyük  rol  oynadı.  Henüz  Akenerji  tarafındaki  ortaklık  anlaşmasını  imzalamadığımız  bir 
dönemde  Akkök‐  Akenerji‐CEZ  Ortak  Girişim  Grubu  olarak  ihalesini  kazandığımız  SEDAŞ, 
ortaklığımızın  ilk meyvesi  oldu.  SEDAŞ’ta,  Türk  ekonomisinin  kalbinin  attığı  bir  bölgede  1,3 
milyon aboneye  ‘kesintisiz ve kaliteli elektrik hizmeti vermek üzere’ hızlı bir başlangıç yaptık. 
2008 yılı Akenerji’nin yatırımlarına hızla devam ettiği bir dönem oldu. Akenerji’nin, Türkiye’nin 
enerji ihtiyacını karşılamak üzere devreye aldığı yenilenebilir enerji yatırımlarının son halkasını, 
Bandırma’da  Ekim  2009  itibarıyla  devreye  giren  Ayyıldız  Rüzgar  Elektrik  Santrali’nin 
oluşturuyor. Bu  kapsamda Akenerji,  373 MW’lık  aktif  kurulu  gücüne  ek  olarak,  toplam  373 
MW kapasiteli 9 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  3000 MW’a ulaşması hedeflenmektedir” 
dedi.   
 
 
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Hakkında 

1989 yılında, elektrik üretimi otoprodüktör grubu statüsünde faaliyete geçen Akenerji, Türkiye’nin  ilk 
özel  sektör  elektrik üreticisidir. Ülkemizdeki  en  büyük özel  sektör  elektrik üretim  şirketlerinden  biri 
olan  Akenerji,  orta  ve  büyük  sanayi  kuruluşları,  organize  sanayi  bölgeleri  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, son yıllarda artan 
doğalgaz fiyatlarının etkisini azaltmak ve 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.  
 
Bu kapsamda Akenerji, 373 MW’lık aktif kurulu gücüne ek olarak,  toplam 373 MW kapasiteli 9 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 3000 MW’a ulaşması hedeflenmektedir.  
 
Dağıtımda aktif ve öncü 
Akenerji, 2008 yılının Temmuz ayında Çek firma CEZ ile birlikte ortak girişim grubu oluşturarak, "AkCez" 
adı altında katıldığı, Özelleştime  İdaresinin 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 
2008 yılının bir diğer önemli atılımı ise Akenerji hissedarlarının, 8 Ekim 2008 tarihinde toplam 30 milyar 
Euro pazar değeri  ile Avrupa’nın en  karlı,  lider enerji  şirketi CEZ  ile eşit ortaklığa dayalı bir  stratejik 
ortaklık anlaşması  imzalamasıdır. Anlaşma uyarınca, Akenerji'nin halka açık olmayan %75‘lik kısmında 
%50–50  stratejik  ortaklık  oluşturmak  suretiyle  Türkiye'ye  ilk  aşamada  önemli  miktarda  yabancı 
sermaye girişi gerçekleştirildi. 
 
www.akenerji.com.tr 


