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Akenerji ve İstanbul Bilgi Üniversitesi 
işbirliğiyle “gelecek enerjide” 

 
Özel  sektörün  önde  gelen  elektrik  üreticilerinden  Akenerji, 
Türkiye’nin  sayılı  üniversitelerinden  İstanbul  Bilgi  Üniversitesi’yle 
yaptığı  işbirliği  kapsamında  genç  nesilleri  enerji  sektörüyle 
tanıştırıyor.  “Elektrik  Piyasası  ve  Ticaretine  Genel  Bakış  Sertifika 
Programı”nı  tamamlayan  öğrencilere  sertifikalarını Akenerji Genel 
Müdürü Ahmet Ümit Danışman verdi. 
 
Akenerji  ve  İstanbul  Bilgi Üniversitesi  Kariyer Merkezi’nin  birlikte  gerçekleştirdiği  “Elektrik 
Piyasası ve Ticaretine Genel Bakış Sertifika Programı” 20 Nisan‐11 Mayıs 2011 döneminde 
İstanbul  Bilgi  Üniversitesi’nde  gerçekleştirildi.  Akenerji  ve  İstanbul  Bilgi  Üniversitesi’nin, 
sosyal  sorumluluk  çalışmaları  kapsamında  değerlendirdikleri  bu  projeyle  öğrencilere 
günümüzün  gözde  sektörlerinden  birisi  olan  enerji  sektörü  ve  elektrik  piyasası  hakkında 
temel bilgileri aktarıldı. 
 
Programın  ilk mezunları 18 Mayıs 2011  tarihinde düzenlenen  törenle  sertifikalarını aldılar. 
Mezunlara  sertifikalarını  takdim  eden  Akenerji  Genel  Müdürü  Ahmet  Ümit  Danışman 
törende  şunları kaydetti: “Hızla gelişen elektrik piyasası hakkında gençlerimiz arasında bilgi 
düzeyini  artırmayı  amaçlayan  bu  projede  İstanbul  Bilgi  Üniversitesi’yle  birlikte  çalışıyor 
olmaktan mutluluk duyuyoruz. Her yıl düzenli bir  şekilde organize etmeyi planladığımız bu 
program sayesinde üniversiteli gençlerle bire bir  iletişim kurmak ve onlara yönelebilecekleri 
yeni  gelişim  alanları  sunmak  bizim  için  de  heyecan  verici.  Zira  Türkiye’nin  lider  enerji 
şirketlerinden  biri  olarak  elektrik  piyasasının  mühendislik,  işletme  ve  finans  gibi  birçok 
disiplini  ilgilendiren  alanlarda  yetişmiş  insan  kaynağı  ihtiyacına  çözüm  bulmak  üzere 
çalışmalar  yürütüyoruz.  Hızla  gelişen  sektörümüzde  kaliteli  hizmet  vermek  kadar, 
profesyonel  bir  istihdam  yaratmanın  da  önemine  inanarak  sektörümüze  ve  ülkemize  bu 
anlamda da katkı sağlamak en önemli hedeflerimizdendir.” 
 
İstanbul  Bilgi  Üniversitesi  Rektör  Yardımcısı  Emre  Gönen  ise  törende  yaptığı  konuşmada  
“İstanbul  Bilgi  Üniversitesi  olarak,  daima  devamlı  öğrenmenin  gerekliliğini  vurgulayan  bir 
üniversite olduk. Öğrenimin tüm bir yaşam süreceğini kendimize bir  ilke olarak seçtik. ‘Okul 
için değil, yaşam  için öğrenmeliyiz’ sözcüğünü mutlaka bir yerlerde görmüş, BİLGİ’nin temel 



hedefi  olarak  okumuşsunuzdur.  Aslına  bakarsanız,  yaşamın  kendisi  öğrenmektir.  Özellikle 
genç üniversite öğrencileri, bizlerden temel olarak  ‘öğrenmeyi öğrenir’. Öğrenemeyeceğiniz 
hiçbir şeyin kalmadığı bir yaşam, sizlere çok uzun ve sıkıcı gelecektir. 

Sizlerin böyle bir tehlikeyle hiçbir zaman karşılaşmamanız için, yaşamda öğrenilecek ne kadar 
fazla  şey  olduğunu,  sadece  Üniversite  olarak  değil,  ekonomik  hayatta  son  derece  aktif 
aktörler aracılığı  ile de göstermeye, öğretmeye çalışıyoruz. Profesyonel kariyerinizde, bu tür 
sertifika programlarının sizler için son derece ufuk açıcı olacağını umut ediyorum. Neresinden 
bakılırsa bakılsın, günümüz istihdam piyasası, hem üniversitede, hem de işyerinde öğrenilen 
bir süreç haline geldi. Tek bir disipline bağlı kalmadığımız gibi, tahsilimizi de çeşitli yaşlarda, 
çeşitli programlarla geliştiriyor, sürdürüyoruz” dedi. 

Akenerji  Satış  ve  Pazarlama  Direktörlüğü  tarafından  yürütülen  program  çerçevesinde 
elektriğin nasıl üretildiğinden başlanarak, elektrik piyasasının hangi bileşenlerden oluştuğu, 
nasıl  bir  gelişim  süreci  geçirdiği,  güncel  gelişmeler  ve  Türkiye  Elektrik  Piyasası’nın mevcut 
durumu hakkında  temel bilgiler aktarıldı. Türkiye’de gözde  sektörlerinden birisi olan enerji 
sektörü  ve  elektrik  enerjisi  ticaretinin  günümüzdeki  uygulamalarının  da  anlatıldığı 
programda,  uluslararası  uygulamalar  hakkında  da  bilgiler  verilirken  yakın  gelecekte  piyasa 
yapısında gençlerin odaklanabileceği gelişim alanları kendilerine aktarıldı. 
 
 

 

Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.  Hakkında 

Akkök  Şirketler  Grubu  bünyesinde  1989  yılından  bu  yana  faaliyet  gösteren  Akenerji,  Türkiye’nin  otoprodüktör  grubu 
statüsünde ilk elektrik üreticisidir. Ülkemizdeki en büyük özel sektör elektrik üretim şirketlerinden biri olan Akenerji, serbest 
tüketici  belgesi  olan müşteriler  ile  sanayi  kuruluşları,  ticarethaneler,  organize  sanayi  bölgeleri  ve  DUY  sistemine  enerji 
tedarik etmektedir. 

Akenerji, mevcut yenilenebilir enerji yatırım portföyü ve özelleştirme  fırsatlarının yanı sıra  farklı yakıt kaynaklarına dayalı 
yatırım  imkânlarını  da  takip  etmekte  ve  değerlendirmektedir.  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.     301 MW yenilenebilir 
enerji  kaynağına  dayalı  üretim  kapasitesi  ile  toplamda  659 MW’lık  aktif  kurulu  gücüne  ek  olarak,  2012  yılında  devreye 
alacağı 87 MW kapasiteli 3 hidroelektrik santrali,  yaklaşık  900 MW kapasiteli Egemer Doğal Gaz Santrali ve  160 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 

Topluma  ve  doğaya  karşı  sorumluluğunun  bilinciyle  yenilikçi  ve  çevreye  uyumlu  teknolojileri  kullanarak  faaliyetlerini 
sürdüren  Akenerji,  yenilenebilir  kaynaklarla  elektrik  üreten  tüm  santralleri  devreye  girdiğinde  1  milyon  tonu  aşan 
karbondioksit  (CO2)  salımını  engellemiş  olacaktır. Bir  başka  deyişle, Akenerji  doğaya  82.600  hektar  alanda  yaklaşık  42,2 
milyon ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer bir katkıda bulunacaktır.  

Tüm  yenilenebilir    enerji  projeleri  için  Gönüllü  KarbonPiyasası’nda  (Voluntary  Emission  Reduction  ‐  VER)  sertifika 
başvurularını  tamamlayan  Akenerji  2010  yılında  karbon  sertifikalandırma  çalışmalarında  büyük  aşama  kaydetmiştir.  İlk 
olarak Eylül 2009 tarihinde devreye aldığı Ayyıldız Rüzgar Santralini Gold Standart olarak tescil ettiren Akenerji, 2010 yılında  
Akocak, Burç, Feke  I,   Feke  II ve Uluabat   santrallerinin de sertifikasyon sürecini   tamamlamıştır. Uluabat HES, Türkiye’nin 
bugün itibariyle Gönüllü Karbon Standardı’na (VCS) göre tescil edilmiş barajlı en büyük hidroelektrik santrali olma özelliğine 
sahiptir. 

 



Dağıtımda aktif ve öncü 

Akenerji, 2008 yılının Temmuz ayında Akkök   ve Avrupa’nin  lider enerji şirketi CEZ  ile "AkCez" adı altında bir konsorsiyum 
oluşturarak  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  Türkiye’nin  en  köklü  sanayi 
kuruluşlarından  Akkök  Grubu  arasında,  Akenerji’de  eşit  ortaklığa  dayalı  bir  stratejik  ortaklık  anlaşması  imzalanmıştır. 
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 gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok kurumsal şirketin elektrik enerjisini tedarik etmektedir.  

Akenerji’nin benimsediği kazan ‐ kazan ilkesinin ve müşteri odaklı büyüme stratejisinin bir sonucu olarak, 2009 yılı sonunda 
hayata geçen yeni piyasa yapısına yönelik öngörüsü 2010 yılında serbest tüketicilerin önemli bir kısmının Akenerji’yi tercih 
etmesini  sağlamıştır.. Güçlü  kurumsal  yapısı  ile  Akenerji,  Türkiye  elektrik  enerjisi  sektörüne  yön  veren  öncü  konumunu 
korumaktadır. 

www.akenerji.com.tr 

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi 

1996  yılında  Türkiye’de  üniversite  yaşamına  yeni  bir  soluk  getirmek  amacıyla  yola  çıkan  ve  kurulduğu  günden  bu  yana 
öğrencilerine  uluslararası  gelişim  fırsatları  sunmaya  devam  eden  İstanbul  Bilgi  Üniversitesi,  Laureate  International 
Universities  ağının  Türkiye’deki  tek  üyesidir.  Yaklaşık  800  kişilik  bir  öğretim  kadrosuna  sahip  olan  İstanbul  Bilgi 
Üniversitesi’nin  11.000’in  üzerinde  öğrencisi  ve  15  bine  yakın mezunu  bulunmaktadır.  İstanbul  Bilgi  Üniversitesi,  Fen‐
Edebiyat, Hukuk,  İktisadi ve  İdari Bilimler,  İletişim, Mimarlık ve Mühendislik  fakültelerinin yanı sıra yüksekokulları, meslek 
yüksekokulları ve enstitüleri çatısı altında 85 önlisans, lisans ve doktora programı sunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 
İstanbul’un merkezinde, Santral, Dolapdere ve Kuştepe olmak üzere üç kampüsü bulunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi 
hakkında ayrıntılı bilgiye www.bilgi.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 
http://www.facebook.com/istanbulbilgiuniversitesi 
 http://twitter.com/bilgiofficial 

 

 

 

 

http://www.akenerji.com.tr/
http://www.bilgi.edu.tr/
http://www.facebook.com/istanbulbilgiuniversitesi
http://twitter.com/bilgiofficial

