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Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Bünyesinde ,Türkiye nin dört bir yanında yer alan işletmede ve inşaatta olan GES
projelerimizde bizimle birlikte bu yolda yürüyen kreditör paydaşlarımızın büyük katkıları ile hayata geçen güneş
enerji santrallerimizin paydaşlarından olan komşularımız, yöre halkımıza kurumsal sosyal sorumluluk bilinci ile
Köye
Doğan
Güneş
Projesi
ni
hayata
geçirmekten
büyük
mutluluk
duyuyoruz.
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 Akfen Yenilenebilir Enerji bünyesinde 2017 yılı itibariyle işletmede olan 7,8 MWe gücünde 9 adet
lisanssız, 8 MWe gücünde 1 adet lisanslı Güneş Enerjisi Santrali bulunmaktadır. Türkiye’nin
ışınım bakımından en iyi bölgelerinde kurulmuş olan bu santraller en son teknoloji ile donatılmış
olup yüksek verimli ve tam otomasyonlu sistemlere sahiptirler. Elazığ bölgesinde bulunan
Solentegre Güneş Santrali ise Türkiye'de kurulmuş olan ilk Lisanslı Güneş Santrali olarak tarihe
geçmiştir.
Akfen Yenilenebilir Enerji, Güneş Enerjisi Santrali portföyünü lisanssız ve özellikle de lisanslı
projelerle devam ettirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir. Konya, Van ve
Malatya'da toplamda 70 MWe gücünde lisanslı güneş santrali için yarışma kazanılmış ve lisanslar
alınmıştır. 50 Mwe toplam gücün inşaat çalışmaları bitmiş 20 Mwe proje gelişim aşamasında yer
almaktadır. Ayrıca Amasya ve Tokat'da toplamda 15,4 MWe gücünde 17 adet lisanssız GES
projesi
işletmeye
alınmış
durumdadır.
Akfen Yenilenebilir Enerji ilerleyen yıllarda GES portföyünü gerek temelden projeler geliştirerek
gerekse işletmede olan santralleri bünyesine katarak büyütmeye devam edecektir.
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Öncelikli hedefimiz çevresel, sosyal ve ekonomik yararların en verimli şekilde paydaşlarımıza ulaştırılmasıdır.
Akfen Yenilebilir Enerji olarak amacımız Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımımızı tüm faaliyetlerimizde benimseyerek
çevremizi geliştirmektir. Faaliyetlerimizi yürüttüğümüz yerleşimlerdeki paydaşların refah ve gelişimine katkıda bulunma
fırsatlarını tespit etmek ve yerel değerleri önemli birer kaynak olarak kabul ederek çevresel, sosyal ve ekonomik yararların
en
verimli
şekilde
ulaştırılmasını
sağlamaktır.
Hedefimiz, her bir enerji santrali için bir toplumsal katılım programının, en az yılda bir defa geliştirilmesidir. Kurumsal ve
sosyal sorumluluk projelerindeki hedef kitleler, santral yerleşkeleri çevresinde yaşayan paydaşlardır.
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Enerji sektörünün her alanında düzenli olarak enerji üretme potansiyeline sahip, dengeli bir yenilenebilir enerji
portföyü oluşturarak temiz enerji üretimini desteklemeyi, güçlü stratejik ortaklıklar ile yatırımlar yaparak enerji
verimliliğini artırmayı ve enerji alanının en önemli oyuncularından biri olmayı amaçlıyoruz.
Yenilenebilir enerji kapasitesini geliştirmek üzere, kurumsal yatırımcıların da ortak olduğu, sürdürülebilir üretim yapacak bir
platform oluşturmayı, global standartlara uygun bir şekilde enerji projelerini çeşitlendirmeyi, topluma ve hissedarlarımıza
uzun
vadeli
değerler
yaratmayı
hedefliyoruz.
Kurumsal kültürümüzün yapı taşlarını oluşturan girişimciliğimiz, yatırım uzmanlığımız ve iş geliştirmede, güvenilir bir iş
ortağı olma niteliğimiz ile küresel ekonomide ciddi bir oyuncu haline gelmeyi hedefleyen ülkemiz ekonomisine sorumlu,
kurumsal yurttaş kimliğimizle en üst düzeyde katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
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Öncelikli hedefimiz çevresel, sosyal ve ekonomik yararların en verimli şekilde paydaşlarımıza
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Yaysun – MT Doğal GES Projeleri
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Mese SPP and ETL Google Earth Maps
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Mese GES Projesi
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Van GES Projeleri
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Malatya Fırıncı GES Projesi
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Amasya GES Projeleri
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Tokat GES Projeleri
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Proje Adı

Proje Şirketi

Proje Yeri

Kamu Yararı Adına Planlanlar

Mese GES Projesi

Mese Enerji A.Ş.

Konya/Sarayönü/Karatepe

*Çocuk Parkı yapılması
*Dinlenme alanları ve kamelya yapılması
*Köy konağı-Sosyasl Tesis tadialtı
*Köy sosyal tesis alanı altyapı işleri
*Ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları

MT - Yaysun GES
Projeleri

MT Doğal Enerji A.Ş.
Yaysun Enerji A.Ş.

Konya/Ereğli/Zengen

*Zengen ilkokuluna kamera sistemi kurulması ve teknik ihtiyaçların giderilmesi
*Kanser hastası bir vatandaşa maddi destek sağlanması
*Zengen Teknik Lisesi atölye ve laboratuvarı tadilat çalışmalarına maddi destek sağlanması
*Köy Sağlık ocağına jeneratör ve aşı dolabı temini
*Okullara kitap ve kırtasiye desteği
*Çocuklara doğa sevgisi için fidan dağıtımı yapılması

Amasya GES Projeleri

12 Ad. Lisanssız şirket

Amasya / Merkez / Kutu

*Köy odası yapımı içim maddi destek sağlanması

Tokat GES Projeleri

5 Ad. Lisanssız şirket

Tokat /Turhal / Kuşoturağı

*Kamusal – kültürel olaylarda kullanmak üzere masa sandalye semaver vb… ekipman desteği sağlanması
*Köy içme suyu pompasına elektrik temin eden güneş panellerinin bakım ve onarımı ile ilgili teknik destek sağlanması
*Köy sosyal tesis alanı altyapı çalışmaları

Van GES Projeleri

PSİ ve Engil Enerji A.Ş.

Van / Edremit / Kıyıcak

Fırıncı GES Projesi

İoata Enerji A.Ş.

Malatya / Merkez / Fırıncı

*Taziye yeri ve ölü yıkama yeri ( gasalhane ) için maddi destek sağlanması
*Kıyıcak mahallesi okuluna ( depremden sonra yeni yapılan ) basket potası – voleybol sahası yapımı
*Bilgisayar ve sunum cihazı teknik ekipmanı desteği sağlanması
*Okula kitap desteği sağlanması
*Kıyıcak mahallesi okulundaki ısınma ve sus tesisatı tadilatına maddi destek sağlanması
*Köy okuluna spor tesisleri yapımı
*2019 yılı programına alınacaktır
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• GES projeleri kapsamında taslak olarak ön
talepler toplanmış olup kamu yararı adına 2018
bütçesi çerçevesinde sosyal yardımlar
yapılacaktır.
• Köye Doğan Güneş projesi kapsamında asıl hedef
birden fazla kitlelere ; çocuk,genç,ihtiyar,kadın
olmak üzere çeşitli yelpazelerde farklı ihtiyaçlara
destek olarak paydaşlarımız ile komşuluk
ilişkilerimizi artırmaktır.
• Toplanan talepler bütçe bazlı değerlendirilerek ek
ihityaçlar ile nihailendirilmesi sonrasında hayata
geçirilecektir.
• Projenin hayata geçmesi sonrasında paydaşlardan
gelen geri bildirimler ile birlikte sonuç olarak
rapora bağlanacak yayınlanacaktır.
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Web Site
e-mail
Phone

www.akfenren.com.tr
info@akfenren.com.tr
+90 312 408 14 00

Adres

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.
İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad No:3 ANKARA

Sosyal İlişkiler Uzmanı : Özge KONDOLOT
Halkla İlişkiler Uzmanı : Burak SOLMAZ
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