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Polat Enerji’nin rüzgar gülleri  
2011’de de Akenerji için dönecek 

 

Türkiye’nin önde gelen elektrik üreticilerinden Akenerji ile temiz enerji üreten 

şirketler içinde lider olmayı hedefleyen Polat Enerji arasında geçtiğimiz mayıs 

ayında imzalanan elektrik satış anlaşmasının süresi bir yıl daha uzatıldı. Buna göre 

Akenerji, Polat Enerji’nin rüzgar santrallerinin tüm üretim kapasitesini 2011’de de 

almaya devam edecek.  

 

Entegre bir enerji şirketi olmak vizyonuyla elektrik piyasasında üretim, dağıtım, toptan satış 

ve perakende satış alanlarında faaliyet gösteren Akenerji ile rüzgar enerjisine dayalı üretim 

kapasitesini her geçen gün artıran Polat enerji 2010 yılında hayata geçirdikleri işbirliğine 

2011 yılında da devam etme kararı aldı.  

 

2010 yılı Mayıs ayında Polat Enerji’nin 100 MW’lık elektrik üretim gücüne sahip santrallerinin 

yılsonuna kadar üreteceği tüm elektriği satın aldığını açıklayan şirket, işbirliğini 2011 

yılsonuna kadar uzattı. Bu kapsamda Akenerji, mevcut kurulu gücü 128,3 MW olan ve yıl 

sonuna kadar kademeli olarak 189,2 MW’a çıkması hedeflenen rüzgar santrallerinin tüm 

kapasitesini satın almış oldu. 

 

2010 yılı içinde Türkiye’nin farklı yörelerinde   301 MW değerinde 5 hidroelektrik santralini 

devreye aldıklarını ve böylece toplam  kurulu güçlerini 659 MW’a çıkardıklarını belirten 

Akenerji Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman, enerji tüketiminin yeniden yükselişe 

geçmesine paralel olarak ikili anlaşmaların hızla artması ve talebin kendi kapasitelerinin 

üzerine çıkması nedeniyle Polat Enerji’nin 128,3 MW güçteki rüzgar santrallerinin enerji 

yönetimine bir yıl daha devam edeceklerini açıkladı. 

 

Türkiye’nin en büyük ve etkin enerji ticaret platformu olmak hedefiyle diğer üreticilerin 

ürettikleri enerjiyi de değerlendirmek istediklerini vurgulayan Danışman, Polat Enerji ile 

imzalanan anlaşmanın, üretici firmanın dengeleme sorumluluğunu da üstlenerek yapılmış ilk 



ve önemli bir anlaşma olduğunu hatırlattı. Danışman, “Müşterilerimize daha fazla yeşil enerji 

sunma imkanı elde ettiğimiz işbirliğinin devam etmesinden dolayı mutluyuz” dedi. 

 

Polat Enerji Genel Müdürü Zeki Eriş ise işbirliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: 

“Polat Enerji olarak ilk santralimizin temelini attığımız 2005 yılından bu yana yaptığımız 

yatırımlarla 2011 yılı içerisinde üretecek olduğumuz yaklaşık 400 milyon kWh elektrik 

enerjisini Akenerji ile anlaşarak piyasaya sunmaktan büyük mutluluk duymaktayız. 

Polat Enerji 2011 yılı sonuna kadar devreye almayı hedeflediği lisanslı projelerini 

tamamladığında yılda yaklaşık 700 milyon kWh elektrik üretecektir. Yılda yaklaşık 600.000 

ton karbondioksit azaltımını sağlayacak bu santraller ile hem ülke ekonomisine hem de insan 

sağlığına hizmet ediyor olmak bizler için gurur kaynağıdır. 

Çevresel maliyetlerin daha da önem kazandığı günümüzde çevre duyarlılığı yüksek olan ve 

portföyünde yenilenebilir enerji payını arttırma yönünde hızla ilerleyen Akenerji ile 2010 

yılında başlayan işbirliğimize 2011 yılında da devam etmekten son derece mutluyuz. 

29 Aralık 2010’da yasalaşan yeni Yenilenebilir Enerji Kanunu’ndaki desteklerin de verdiği 

moralle Polat Enerji yatırımlarını arttırmak için girişimlerine devam edecektir.” 

 

 
 

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. Bu kapsamda 301 MW yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim 

kapasitesine sahip ve toplamda da 659 MW’lık aktif kurulu gücüne ek olarak, 2012 yılında kadar kademeli 

olarak devreye alacağı 87 MW kapasiteli 3 hidroelektrik santrali ve 900 MW kapasiteli Egemer Doğal Gaz 

Santrali ile 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 

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 

 

Polat Enerji Hakkında 

Türkiye’nin  önde  gelen  yenilenebilir  enerji  şirketlerinden  olan  Polat  Enerji,  kurulduğu  andan  itibaren 

 çevreci  bir  politika  benimseyerek,  yenilenebilir  kaynaklara  yatırım  yapmak  için  rüzgar  enerjisine 

 yönelmiş olup  ülkemiz  için  temiz  enerji  üreten  şirketler  arasında  lider  olmayı  hedeflemektedir.   

 

Elektrik piyasasının serbestleşmesi ile birlikte, Polat Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 7 adet 

rüzgar enerjisi santralinin lisansını almış ve bu santrallerden 14,9 MW gücündeki Burgaz RES (Çanakkale–

Gelibolu) projesini 2007 yılı Ağustos ayında 34,2 MW gücündeki Sayalar (Manisa-Akhisar) RES projesini ise 2008 

yılı Mayıs ayında devreye almıştır. Polat Enerji, 2010 yılında Sayalar RES santrali için EPDK’dan 20 MW’lık 

kapasite artışı lisansı da almıştır. Polat Enerji projelerinden 140,1 MW gücündeki Soma RES (Manisa-Soma)’in 

79,2 MW’ı devreye alınmıştır; 2011 yılında tüm santralin işletmeye alınması planlanmaktadır. Soma  RES 

tamamlandığı  zaman  140,1  MW kurulu gücüyle  Türkiye’nin en büyük rüzgar enerji santrallerinden biri 

olacaktır.  Soma RES projesi karbon sertifikasyonu tamamlandığında Avrupa’ nın en büyük Gold Standart 

sertifikalı elektrik santrali olacaktır. İnşaatı  halen devam etmekte olan  30 MW gücündeki Seyitali RES (İzmir-

Aliağa) de 2011 yılı içerisinde tamamlanacaktır.  54,9 MW gücündeki Poyraz RES (Balıkesir-Kepsut), 30 MW 

gücündeki Samurlu RES (İzmir-Aliağa) ve yine 30 MW gücündeki Kozbeyli RES (İzmir, Foça) yatırımlarına da 2011 

senesi içerinde başlanması planlanmaktadır. Polat Enerji iştiraklerine ait bu yedi yatırım tamamlandığında 

toplam 354 MW rüzgar kurulu gücü devreye alınacak ve toplamda yaklaşık 431 milyon Euro yatırım yapılacaktır.  

Bu yatırımlar içerisinde Polat Enerjinin net kurulu güç payı 247 MW olup net 300 milyon Euro yatırım 

yapılacaktır.  

Tüm  bu  gelişmelerle  Türkiye’de  yenilenebilir  enerji  sektöründeki  saygınlığını  ve  başarısını koruyan  Polat 

 Enerji, Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kurduğu yenilenebilir enerji santralleriyle tanınan Fransız EDF-

EN (http://www.edf-energies-nouvelles.com)  ile  ortaklık anlaşması  imzalayarak,  sektördeki  ciddiyetini  ve 

 kalıcılığını  perçinlemiştir.  EDF-EN Haziran 2010 itibarıyla rüzgarda net 2200 MW, güneşte ise net 132 MW 

kurulu güce ulaşmıştır. 486 MW’lık rüzgar enerjisi santrali olan; 161 MW’lık güneş enerjisi santrali ise inşa 

halinde olan EDF-EN’in 2012 sonu net kurulu güç hedefi  4200 MW’dır. 

Lisanslı projelerin yanısıra yaklaşık 500 MW lisans başvurusu olan Polat Enerji, yatırımları ve yenilenebilir enerji 

sektöründeki lider konumuyla Türkiye'nin geleceğini temiz enerjiyle korumakta kararlı olduğunu 

ispatlamaktadır.  

www.polatenerji.com 

 


