




1960’lı yıllardan bu yana, Kazancı Holding olarak,
 her zaman kaliteli ürün ve güvenilir hizmet sunmak için çalıştık. 

Kurumsal çatı altındaki
tüm şirketlerimiz de, bu bilinçle müşteri memnuniyeti odaklı 

çalışmakta ve sürekli kendilerini geliştirmektedir.
Ürün ve hizmetlerimizi tercih eden tüm müşterilerimizin
AKSA markamıza olan güvenleri, kendimizi her alanda

daha da üst standartlara taşımamızın en büyük sebebidir.
Bu gelişim süreci, tüm çalışanlarımız ile birlikte, başarıyla 

hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızın ilham kaynağıdır.

Ali Metin Kazancı
KAZANCI HOLDİNG

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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1960’lar

1968

1984

1986

1994

1995

1997

Grubun ticari
faaliyet başlangıcı

Grubun enerji 
sektöründeki
ilk şirketi olan
Watt Elektrik

Motor’un kuruluşu 

Jeneratör
üretimi

başlangıcı

%55 pazar payı ile 
jeneratör

sektöründe 
Türkiye pazar lideri: 

AKSA Jeneratör

AKSA Enerji
Üretim A.Ş.’nin

kuruluşu

AKSA Servis
ve Yedek Parça
Şirketi kuruluşu

Kazancı Holding A.Ş. 
kuruluşu



TARİHÇE

2004

2006

2007

2009

2010

2012

2014

Grubun ilk doğal gaz 
dağıtım lisansının 

(Balıkesir) alınması.
EPDK tarafından

elektrik toptan satış 
lisansının alınması  
ve AKSA Elektrik 

Toptan Satış A.Ş.’nin 
kurulması

Türkiye’deki ilk özel
doğal gaz toptan 

ticaret şirketi AKSA 
Doğal Gaz Toptan 

Satış A.Ş.’nin
kuruluşu

Gruba ait doğal gaz 
dağıtım şirketlerinin 
faaliyetlerinin AKSA 
Doğal Gaz Dağıtım 
A.Ş. çatısı altında 

birleşmesi

Aksa Jeneratör
Çin fabrikası açılışı

AKSA Enerji’nin
ISO 500 listesinde

75. sırada
yer alması

Çoruh Elektrik
Dağıtım Bölgesi ve

Fırat Elektrik
Dağıtım Bölgesi’nin

devralınışı

AKSA Jeneratör’ün
Çin’de Dünaya’nın 
en büyük üretim 

kapasitesine sahip 
jeneratör fabrikası 

açılışı

AKSA Enerji
mevcut 

2150 MW’ı aşan
kurulu gücüyle

Türkiye’nin
en büyük serbest 
üreticilerinden biri
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DÜNYA
JENERATÖR
 PAZARININ
EN BÜYÜK

5 FİRMASINDAN 
BİRİ

Uzun yıllardır Türkiye 
jeneratör pazarının lideri 

olan AKSA Jeneratör, 
Türkiye’nin en büyük

200 sanayi kuruluşu ve
ihracatçı firması arasında 

yer almaktadır.
aksa.com.tr

JENERATÖR
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AKSA
ÇİN ÜRETİM 

TESİSİ

100.000 m²
toplam alan

AKSA Jeneratör’ün üretim yelpazesinde; 

1. Benzinli taşınabilir jeneratör setleri (1-10 kVA)

2. Dizel jeneratör setleri (4-3000 kVA)

3. Doğal gazlı jeneratör setleri (8- 1800 kVA)

4. Marin yardımcı jeneratör setleri (4-1000 kVA)

5. Mobil jeneratör setleri

6. Her türlü jeneratör seti aksesuarları; 
    • Ses yalıtımlı kabinler 
    • Senkronizasyon panoları vb. bulunmaktadır.

AKSA
TÜRKİYE

ÜRETİM TESİSİ

20.000 m²
kapalı alan
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80’li yılların başında üretilen ilk jeneratör ile üretim yolculuğuna başlayan 
AKSA Jeneratör, bugün 1 kVA ile 3000 kVA arası ürettiği benzin, dizel ve doğal 
gaz yakıtlı jeneratörler, marin yardımcı jeneratörleri, aydınlatma kuleleri ve 
jeneratör donanımları ile müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 
İstanbul (Türkiye), Changzhou (Çin) ve Louisiana (ABD) şehirlerinde bulunan 
üretim tesislerinde ürettiği jeneratörlerin %50’den fazlasını ihraç etmektedir.

AKSA Jeneratör, Türkiye’de bulunan 20’yi aşkın APC Noktası (AKSA Power 
Center) ve APC’lerine bağlı her ilde bulunan satış ve servis noktaları ile 
müşterilerine hizmet vermektedir.

AKSA, sahip olduğu 12 ofisi ve 75 satış noktası ile dünya genelinde satış, 
pazarlama ve satış sonrası hizmetlerde de, bulunduğu ülkelerde  
mükemmelliği hedeflemektedir. AKSA’nın ofisi bulunan ülkeler; BAE, Cezayir, 
Çin, İngiltere, Irak, Amerika, Kazakistan, Rusya, Singapur ve Vietnam’dır. 

Dünyadaki ilk doğal gazlı jeneratör üreticilerinden olan AKSA Jeneratör’ün, 
senkron jeneratör projelerinde tartışmasız üstünlüğü bulunmaktadır.          
Ar-Ge yatırımları ile daha düşük yakıt sarfiyatlı, daha düşük ses seviyeli 
ve çevre dostu jeneratörler üzerinde sürekli çalışan AKSA Jeneratör, her 
zaman değişimin öncüsü olmak için teknoloji yatırımlarını sürekli olarak 
artırmaktadır.

JENERATÖR

DUBAİ OFİSİİNGİLTERE OFİSİ

AKSA AMERİKA ÜRETİM TESİSİ
10.000 m² toplam alan
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AGRP; üstün 
uzmanlığını ve dünya 

çapında yaygın 
organizasyonuyla 

müşterilerinin kesintisiz 
bir biçimde hayatlarına 

devam etmelerini 
hedeflemektedir.
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GLOBAL KİRALAMA

1995 yılından beri yurt içi ve yurtdışında jeneratör kiralama faaliyetlerinde bulunan AKSA 
Jeneratör bu alandaki tüm faaliyetlerini AKSA Global Rental Power (AGRP) çatısı altında 
birleştirdi.

IPP Konseptinde mobil olma özelliği ile kurulumu çok hızlı bir şekilde sağlanan ve 1 MW ile 
150 MW güç aralığında istenilen güç kapasitesine göre seçilebilen dizel enerji santralleri 
çözümleriyle AKSA Global Rental Power, Dünya coğrafyasında bulunan tüm bölgelerin acil 
kısa ve orta vadeli enerji taleplerine, direk enerji satışı veya jeneratör kiralama yöntemi ile 
çok hızlı çözümler sunmaktadır.

Gerek ülke bazında, gerekse de şirket bazında hizmet verilen tüm kiralama ve enerji 
satış projeleri, AGRP tarafından anahtar teslimi olarak sonuçlandırılmakta, ayrıca tüm 
sistemler için bakım-onarım ve yedek parça temini AKSA Jeneratör’ün uzman saha 
kadrosu tarafından kesintisiz olarak sağlanmaktadır.

AKSA Jeneratör uzun yıllardan beri süregelen jeneratör alanında ki deneyimini, AGRP 
markasıyla tescilleyerek global kiralama pazarında yerini almıştır.
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AKSA Servis, iyi 
eğitimli ve beceri 

düzeyi yüksek 
çalışanları, modern 

cihazlarla donatılmış 
servis araçları ile 
müşterilerine hızlı 

ve güvenilir hizmet 
sunmaktadır.

AKSA Servis, Türkiye’de İstanbul hariç 85 servis noktası, Türkiye genelinde 300 kişilik teknik servis 
çalışanı, yedek parça stoğu ve 7 gün 24 saat servis hizmeti ile müşterilerine satış sonrası hizmette de 
en iyiyi sunmaya devam etmektedir. Jeneratör ihracatı yapılan her ülkede servis hizmeti veren AKSA 
Servis, yurt dışında her kıtada bulunan bölge müdürlükleri ve o bölge müdürlüklerine bağlı olan ülke 
servis noktaları ile müşterilerine 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Kaliteli hizmet ile paranızın tam karşılığını alabileceğiniz en doğru adres olan AKSA Yetkili Servislerinde, 
iyi eğitimli ve beceri düzeyi yüksek çalışanlar, modern cihazlarla donatılmış servis araçları ile 
müşterilere yerinde, hızlı ve güvenilir hizmet sunmaktadır.



13

SERVİS ve KİRALAMA

AKSA Jeneratör 
Kiralama, 

Türkiye’nin en 
büyük kiralık  

jeneratör filosu 
ve kiralık mobil 
jeneratörleri ile 

kesintisiz hizmet 
vermektedir.

AKSA SERVİS VE KİRALAMA

AKSA Jeneratör Kiralama, benzinli ve dizel jeneratör gruplarından oluşan 
geniş ürün yelpazesi ve deneyimli kadrosu ile yurt içi ve yurt dışı kiralık 
jeneratör ihtiyaçlarını İstanbul ve Dubai merkez ofislerinden karşılamaktadır. 
Müşterilerinin dönemsel ve sürekli enerji ihtiyaçlarını karşılamada, keşif, 
montaj, servis ve nakliye çözümleri ile paket servis sunabilen AKSA Jeneratör 
Kiralama, 1 kVA–3000 kVA arasında Türkiye’nin en büyük kiralık jeneratör 
filosuyla hizmet vermektedir.
 
AKSA Kiralık Mobil Jeneratörler, Türkiye’de ilk defa acil enerji gereken 
durumlar için dizayn edilmiş olup, 400 kVA’ya kadar tek mobil jeneratör 
ile 1200 kVA’ya kadar kullanıcı sahasına ulaşmalarını takiben senkron 
vaziyette enerji verebilmektedirler. Mobil jeneratörler, mükemmel ses yalıtım 
sistemleri sayesinde “süper sessiz” çalışma özelliği ve konusunda uzman 
personeli ile kullanıcıların hizmetine sunulmuş, kısa sürede organizasyonların 
vazgeçilmezi haline gelmiştir. 
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ENERJİ

AKSA Enerji,
2150 MW’ı aşan
kurulu gücü ile 

Türkiye’nin
en büyük 

serbest elektrik
üreticilerinden 

biridir.
2007 yılına göre kurulu

gücünü 7 kat artıran
AKSA Enerji, gerçekleştirdiği 
yatırımlar ile toplam kurulu 

gücünü 2150 MW’ın
üstüne çıkarmıştır.

aksaenerji.com.tr
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ANTALYA
ALİ METİN KAZANCI DGÇS

Kapasite: 1150 MW

AKSA Enerji’nin toplam kurulu gücü 2150 MW’ı aşmış olup, 2014 yılında elektrik üretimi 9,8 milyar kWh 
düzeyinde gerçekleşmiştir.

Tek odağı enerji olan AKSA Enerji, mevcut güç yetkinliklerinin yanı sıra, Kazancı Grubu’nun diğer 
şirketleriyle oluşturduğu yatay ve dikey entegrasyon sinerjisiyle, Türkiye’deki elektrik enerjisi sektörünün 
serbestleşmesi sürecinde artan miktarda katma değer sağlamaktadır. 

Enerji sektöründe, uzun vadeli stratejik odaklanma ile büyümeyi öngören AKSA Enerji, portföyündeki 
kaynak çeşitliliği ve kurulu gücü ile sektörün lider şirketlerindendir.
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ENERJİ

ANTALYA
ALİ METİN KAZANCI DGÇS

Kapasite: 1150 MW

1997 yılında kurulan AKSA Enerji, zaman içerisinde yatırımlarını 
çeşitlendirerek, hem yurt içinde hem de yurt dışında akaryakıt 
santralleri, doğal gaz santralleri, rüzgâr santralleri ve hidroelektrik 
santralleri kurarak elektrik enerjisi üretiminde ülkenin önde gelen 
enerji şirketlerinden biri olmuştur. Ali Metin Kazancı Antalya Doğal 
Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin 2008’de devreye girmesi ile AKSA 
Enerji, elektrik enerjisi üretiminde kurulu güç bakımından Türkiye’nin 
en önemli enerji şirketleri arasında liderlik yarışına katılmıştır.

BALIKESİR ŞAMLI RES
Kapasite: 114 MW
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Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan 19 elektrik üretim santrali ve yaklaşık 1500 MW’lık yeni 
projeleriyle bölgenin en güçlü enerji şirketlerinden olan AKSA Enerji, mümkün olan tüm yakıt 
çeşitleri ile en ekonomik ve verimli yakıt karmasının oluşturulmasını hedeflemektedir. AKSA 
Enerji, yüksek enerji talebine sahip bölge ülkelerine elektrik enerjisi ihracatı olanaklarını ve 
santral yatırımlarını da yakından değerlendirmektedir.

KUZEY KIBRIS AES
Kapasite: 120 MW

MANİSA DGÇS
Kapasite: 115 MW

MANİSA KARAKURT RES
Kapasite: 11 MW

MARDİN-2 AES 
Kapasite: 33 MW

HATAY SEBENOBA RES
Kapasite: 51 MW

HATAY - BELEN/ATİK RES
Kapasite: 18 MW

SAMSUN DGÇS
Kapasite:131 MW

VAN DGÇS
Kapasite: 115 MW

ŞIRNAK AES
Kapasite: 24 MW

SİİRT AES 
Kapasite: 24 MW

ŞANLIURFA DGÇS
Kapasite: 129 MW

MARDİN-1 AES 
Kapasite: 32 MW

AKKÖY HES
Kapasite: 13 MW

ANTALYA DGÇS
Kapasite: 1150 MW
ANTALYA DGÇS
Kapasite: 1150 MW

MANİSA KARAKURT RES
Kapasite: 11 MW

MANİSA DGÇS
Kapasite: 115 MW

KUZEY KIBRIS  AES
Kapasite: 120 MW

BALIKESİR ŞAMLI RES
Kapasite: 114 MW

BALIKESİR KAPIDAĞ RES 
Kapasite: 24 MW

AYVACIK AYRES RES
Kapasite: 5 MW

Akaryakıt
Enerji Santralleri

Rüzgâr Enerji
Santrali 

Doğal Gazlı
Enerji Santralleri

Hidroelektrik
Enerji Santralleri

KIYIKÖY RES
Kapasite: 27 MW

ÇORUM İNCESU HES
Kapasite: 15 MW
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ENERJİ

BALIKESİR ŞAMLI RES
Kapasite: 114 MW

ÇORUM İNCESU HES
Kapasite: 15 MW

ANTALYA DGÇS
Kapasite: 1150 MW

MARDİN-2 AES 
Kapasite: 33 MW

HATAY SEBENOBA RES
Kapasite: 51 MW

HATAY - BELEN/ATİK RES
Kapasite: 18 MW

SAMSUN DGÇS
Kapasite:131 MW

VAN DGÇS
Kapasite: 115 MW

ŞIRNAK AES
Kapasite: 24 MW

SİİRT AES 
Kapasite: 24 MW

ŞANLIURFA DGÇS
Kapasite: 129 MW

MARDİN-1 AES 
Kapasite: 32 MW

AKKÖY HES
Kapasite: 13 MW

ANTALYA DGÇS
Kapasite: 1150 MW
ANTALYA DGÇS
Kapasite: 1150 MW

MANİSA KARAKURT RES
Kapasite: 11 MW

MANİSA DGÇS
Kapasite: 115 MW

KUZEY KIBRIS  AES
Kapasite: 120 MW

BALIKESİR ŞAMLI RES
Kapasite: 114 MW

BALIKESİR KAPIDAĞ RES 
Kapasite: 24 MW

AYVACIK AYRES RES
Kapasite: 5 MW

Akaryakıt
Enerji Santralleri

Rüzgâr Enerji
Santrali 

Doğal Gazlı
Enerji Santralleri

Hidroelektrik
Enerji Santralleri

KIYIKÖY RES
Kapasite: 27 MW

ÇORUM İNCESU HES
Kapasite: 15 MW
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AKSA Enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusunda da oldukça duyarlı 
davranmaktadır. 7 adet rüzgâr enerji santrali (RES) ile ülkemizin en büyük rüzgar parkı kapasitelerinden 
birine sahiptir. AKSA Enerji, mevcut 250 MW kurulu güçteki rüzgar santrallerine ek olarak, toplam 
28 MW gücünde 2 hidroelektrik santraline sahiptir. Üzerinde çalışmakta olduğu yeni projeleri de 
devreye almaya hazırlanan AKSA Enerji, Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçiş sürecine 
katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
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ENERJİ

ÇORUM İNCESU HES
Kapasite: 15 MW

2007 yılına göre
kurulu gücünü

7 kat artıran
AKSA Enerji’nin,
gerçekleştirdiği 

yatırımlar ile
2015 yılı başında

toplam kurulu gücü
2150 MW’ı aşmıştır. 

2140204820361542

2010 2011

2052

20132012 2014

1342 318  690

2007 2008

  1,4

1997 2009
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ELEKTRİK SATIŞ 

İşimizi de,

doğayı da seviyoruz. 

Bu nedenle, sizlere

 en tasarruflu

elektriği sunuyoruz.

AKSA ELEKTRİK SATIŞ A.Ş.
AKSA Elektrik, 2004 yılında EPDK‘dan (Elektrik Piyasası Düzenleme 

Kurumu) aldığı lisans ile yurt içinde ve komşu ülkelerle enerji ticareti 

yapmaya başlamıştır. AKSA Elektrik, serbest tüketici limitini geçen ( yıllık 

4000 kWh, aylık 130 TL elektrik faturası) tüm tarife gruplarına tüketim 

ayrımı gözetmeksizin doğrudan elektrik tedariki sağlamaktadır. 

AKSA Elektrik müşterilerine sunduğu avantajlı tarifeleri ve fiyatlarıyla son 

kullanıcılara her daim tasarrufun kapılarını açmaktadır. Serbest tüketiciler 

piyasa koşullarına göre güncellenen tarifeler ile sürekli indirimden,  

zamlanmayan fiyat avantajından yararlanabilir, hediye jeneratör seçebilir 

veya doğa dostu tarifelerini seçerek doğaya katkıda bulunabilirler. 
 
AKSA ELEKTRİK TARİFELERİ

Sürekli AKSA: Her ay değişmeyen oranla indirim alacağınız tarife.

Zamsız AKSA: Elektriğe zam gelse bile zamdan etkilenmeyen tarife.

Merhaba AKSA: İlk ay elektrik faturası ödemediğiniz tarife.

Kesintisiz AKSA: Tüketiminize göre hediye jeneratör kazanabileceğiniz 

tarife.

1 Fatura 1 Fidan AKSA: Adınıza dikilecek fidanlar ile doğaya katkıda 

bulunabileceğiniz tarife.

NEDEN AKSA ELEKTRİK?

- Müşteri memnuniyeti odaklı satış stratejisi.

- Üretimde büyüklük ve çeşitlilik.

- Türkiye’nin dört bir tarafına hizmet veren geniş bayilik ağı.

aksaelektrik.com.tr



24



25

Türkiye’nin 
alanında

uzman
elektrik

sağlayıcısı 
ve dağıtıcısı

AKSA Elektrik, kazanmış 
olduğu ihaleler ile iki bölgede 

elektrik dağıtım hizmeti 
vermekte ve ikili anlaşmalarla 
serbest tüketicilere ve dağıtım 

şirketlerine elektrik satışı 
gerçekleştirmektedir.

coruhaksa.com
firataksa.com

coruhedas.com.tr
firatedas.com.tr

ELEKTRİK PERAKENDE VE DAĞITIM 
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AKSA ELEKTRİK DAĞITIM VE PERAKENDE SATIŞ
AKSA Elektrik, 2009 ve 2010 yıllarında ülkemizde gerçekleştirilen elektrik dağıtım şirketleri 
özelleştirmelerinde iki bölge (Çoruh ve Fırat) için en iyi teklifi vermiş ve şirketleri satın alarak devir 
işlemlerini 2010 yılında tamamlamıştır.

Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin illeri ve bu illere bağlı 68 ilçe merkezini kapsayan Çoruh 
Elektrik Dağıtım Bölgesi, 2010 yılında devralınmıştır. Bölgede 2,5 milyon nüfusa yılda 3,2 milyar kWh 
enerji dağıtımı ve satışı gerçekleştirilmektedir.

AKSA Elektrik
Perakende Satış, 9 ilde 

yaklaşık 2,5 milyon abonesi ile 
müşteri memnuniyeti odaklı

hizmet stratejisi ve
uzman kadroları ile işletme 

hakkını kazandığı bölgelerde 
enerjiyi kaliteli ve kesintisiz 

olarak tüketicilere ulaştırma
gayreti içerisindedir.
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Yine 2010 senesinde devralınan Fırat Elektrik Dağıtım’ın bölgesinde, Malatya, 

Elazığ, Tunceli ve Bingöl illeri ve bu illerin 41 ilçesi yer almaktadır.

Bu bölgede 2 milyonu aşkın nüfusa hızlı ve kaliteli hizmet ile kesintisiz enerji 

sunulmaktadır. Yılda 2,5 milyar kWh enerji dağıtılıp satılmaktadır. 

Artvin

Rize

Trabzon
Gümüşhane

Giresun

Çoruh Elektrik Dağıtım Bölgesi

Tunceli

Bingöl

Elazığ

Malatya

Fırat Elektrik Dağıtım Bölgesi

ELEKTRİK PERAKENDE VE DAĞITIM 
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DOĞAL GAZ

Türkiye’de bulunan 69 lisans 
bölgesinin 20’sinde faaliyet 
gösteren AKSA Doğal gaz; 

2.000.000’a yaklaşan abonesiyle 
ve lisans kapsamında yer alan 

24 il, 52 ilçe ve 44 belde ile kendi 
alanında Türkiye’nin en geniş 

coğrafi dağıtım alanına hizmet 
vermektedir. 

aksadogalgaz.com.tr

Türkiye’nin
 en büyük coğrafi 

alanına hizmet 
veren

doğal gaz 
dağıtım grubu
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Uzman kadromuzla
7/24 kesintisiz hizmet 

sunarak, müşteri 
memnuniyetini en üst 

seviyede tutmak ve sürekli 
gelişmeyi sağlamak en 

önemli hedefimizdir.

Dağıtım yaptığı bölgelerdeki 10 milyonun üzerinde nüfus ve yaklaşık 4 milyon potansiyel müşterisi ile de piyasada 
etkin bir rol ve sorumluluğa sahip olmanın bilinciyle hareket eden AKSA Doğal Gaz, devam eden 200 milyon TL 
tutarındaki 2015 yatırım bütçesiyle, toplam doğrudan yatırım miktarını 1,7 milyar TL seviyesine taşımış; 2014 yıl 
sonu itibariyle toplam şebeke büyüklüğünü 16.000 km’ye ulaştırmıştır. 

AKSA Doğal Gaz, kentleşmenin getirdiği hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla doğal gazın özel sektör 
aracılığıyla yaygınlaştırılması ile birlikte, 2003 yılında kurulmuştur.

TEMİZ HAVA
SICAK YUVA
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Faaliyette bulunduğu hemen her bölgede hızla yatırımlara başlayan ve tüketiciye doğal gaz konforunu 
kaliteli bir hizmet anlayışıyla ulaştırmayı ilke olarak benimseyen AKSA Doğal Gaz, dağıtım faaliyetlerini 
gerçekleştirirken, lisans aldığı her bölgede yatırımların büyük bölümünü tamamlamış, lisans kapsamındaki 
abonelerine doğal gazı ulaştırmıştır.

İlk olarak Balıkesir bölgesinde doğal gaz dağıtım faaliyetlerine başlayan ve halen Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’ndan lisans hakkı kazandığı toplam 20 bölgedeki şirketleriyle doğal gaz dağıtım 
faaliyetlerine devam eden AKSA Doğal Gaz, 2.000.000’a yaklaşan abonesiyle ve lisans kapsamında 
yer alan 24 il, 52 ilçe ve 44 belde ile kendi alanında Türkiye’nin en geniş coğrafi dağıtım alanına hizmet 
vermektedir. 

AKSA Doğal Gaz, yatırımları ile ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürmektedir. Kuruluşundan bugüne 
kadar yüksek kalitede ve ekonomik hizmet ulaştırdığı aboneleri ile enerji alanında ülke ekonomisine 40 
Milyar TL’ye yaklaşan tasarruf sağlamış; yarattığı istihdamın yanı sıra doğrudan ve dolaylı olarak 15.000 
vatandaşımıza daha iyi iş olanakları sunmuştur. Ayrıca; dağıtım yatırımlarının neticesinde oluşan sektörel 
ek büyüklükle, 16 Milyar TL’lik bir doğal gaz dönüşüm piyasası oluşturmuş; bunun da yaklaşık olarak 
7.9 Milyar TL’si fiili olarak gerçekleşmiştir. Doğal gazın ulaştığı bölgelerde, enerji çeşitliliğine getirdiği 
avantajla birlikte sanayi yatırımlarının da hızlanması, sağladığı bir diğer katkıdır.

AKSA Doğal Gaz faaliyetlerini sürdürdüğü her alanda ve bölgede; alanındaki tecrübesiyle vizyonunu 
genişletmeyi, büyümeyi ve ülke ekonomisine katkısını arttırmayı bir görev olarak kabul etmektedir.

DOĞAL GAZ
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Doğal Gaz Dağıtım Bölgelerimizin Sevkiyat Kontrol ve Ticaret işlemleri, anlık veri transferine dayalı olarak 
İstanbul merkezli Sevkiyat Kontrol Merkezi’ nce yönetilmektedir. Büyük tüketicilerin fatura basımına kadar 
olan süreç, serbest tüketicilerin kendi tüketimlerini on-line takip edebilmeleri, CBS sistemi üzerinden  
gerçek zamanlı veri izlenmesi, ABYS sisteminde otomatik veri gönderimi ile faturalama işlemi, Alarm 
takip sistemi ile önceden bilgilendirme yapılarak tüketicilere kesintisiz gaz arzı sağlanması, gaz alım 
satım noktalarında gerekli kontroller yapılarak gazın teslim alınması ve teslimatının yapılması, EBT ticaret 
platformunda gerekli işlemlerin eksiksiz yapılması süreçleri başta olmak üzere işletmelerin benzer 
konulardaki ihtiyaçları tam otomasyona dayalı kurulan sistemler ile yönetilmektedir.

AKSA Çözüm Merkezi; doğal gaz çağrılarına Alo 187 Acil hattı ve 44 44 187 nolu Müşteri Hizmetleri hattı 
üzerinden çözüm sunmaktadır.

187 doğal gaz acil hizmet numarasından gelen çağrılar öncelikli olması nedeniyle hiçbir santral seçeneği 

AFYONKARAHİSAR
Doğal Gaz

ÇÖZÜM
MERKEZİ

AKSA Doğal Gaz   Dağıtım Bölgeleri
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Aksa Doğal Gaz

DOĞAL GAZ

SEVKİYAT
KONTROL MERKEZİ

AKSA Doğal Gaz   Dağıtım Bölgeleri

Samsun***

Gümüşhane

Trabzon

Afyon

Bayburt

Elazığ

Şanlıurfa

Van
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Mersin
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* Ereğli
**  Gemlik, Karacabey, Mustafa Kemal Paşa
***  Çarşamba, Terme
****  Bandırma, Susurluk

sunulmadan, direk canlı müşteri temsilcisine aktarılır. Gelen çağrı Doğal Gaz Acil saha ekiplerine anında 
iş emri oluşturulur. Zamanında karşılanmayan veya işlem yapılmayan çağrılar belirli aralıklarla tüm 
yöneticilere iletilerek işlemin tamamlanması sağlanır ve gerçek zamanlı olarak kayıt altına alınır. 
 
44 44 187 nolu Müşteri Hizmetleri numarasına gelen çağrılarda ise; menü aracılığı ile müşterimiz hizmet 
almak istediği konuya göre çok daha hızlı bir şekilde müşteri temsilcisine bağlanır. Ayrıca müşterilerimiz; 
santralimizin sesli yanıt sistemi ile güncel borç bilgisinden fatura sorgulamaya, gaz açım randevusundan 
proje onay bilgisine, gazı kapalı ise nedenini öğrenmeye ve sayaç okuma tarih bilgisine kadar yaklaşık 
20 farklı konuda ihtiyaç duyduğu bilgiye sadece abone referans numarası ya da T.C. kimlik numarasını 
tuşlayarak; sesli yanıt sisteminden hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir.

Çözüm merkezimiz, uluslararası kabul görmüş teknik ve yazılım altyapısı, modern ve konforlu fiziksel 
mekanı ve hizmet kalitesi ile sektörde öncü kabul edilmiş ve örnek gösterilerek model alınmıştır.
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TARIM ve TURİZM

Türkiye’nin
önde gelen

tarım ve turizm 
işletmeleri

AKSA Turizm, bünyesinde
bulunan 3 otel ile yaz ve

kış turizminde faaliyet 
göstermektedir.

AKSA Tarım, toplam
25.000 dönüm arazi

üzerinde, AB standartlarında
süt ve et üretiminin

yanı sıra, meyvecilik faaliyetleri 
de gerçekleştirmektedir.

miradahotels.com
aksatarim.com



36

AKSA Tarım,
toplam 25.000 dönüm

arazi üzerinde
AB standartlarında

süt ve et üretimi 
gerçekleştirmektedir.
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TARIM

2004 yılında özelleştirmeye açılan İnanlı Tarım İşletmesi (Tekirdağ) ve Gelemen 

Tarım İşletmesi’ni (Samsun) 30 yıllığına kiralayan AKSA Tarım, toplam 25.000 dönüm 

arazi üzerinde AB standartlarında süt ve et üretimi gerçekleştirmektedir.

AKSA Tarım’ın İnanlı İşletmesi’nde, tamamı damla sulama ile yılda iki ürün çalışması 

yapılmakta olup, ayrıca 10.000 adet aşılı ceviz fidanlığı yine damla sulama ile 

desteklenmektedir.  Modern ve teknolojik sağım sistemlerine sahip 2000 başlık 

sağılır modern süt sığırcılığı işletmesinde, tümü bilgisayar entegreli olarak, hayvan 

hareketleri barkod sistemi ile izlenmektedir. Önümüzdeki yıllarda ülkemizin yüksek 

genetik kapasiteye sahip damızlık gebe düve ihtiyaçlarının bu işletmelerden 

karşılanması hedeflenmektedir.

AKSA Tarım’ın Gelemen İşletmesi’nde de, damla sulama ile yılda iki ürün 

çalışması yapılmakta olup 1000 dönüm arazi üzerinde toplam 270.000 adet 

kendi üretimimiz olan sertifikalı elma fidanı dikilmiştir. AB standartlarında elma 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ayrıca, dış mekan süs bitkileri üretim faaliyetleri de 

gerçekleştirilmektedir. 12.000 baş kapasiteli modern besi hayvancığı yapılarak ülke 

ekonomisine ciddi katkı sağlanmaktadır. Önümüzdeki yıllarda kapasitenin  20.000 

başa çıkarılarak besi hayvacılığında öncü hale gelinmesi hedeflenmektedir.
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MIRADA DEL MAR
Turizm sektöründe de en iyiyi hedefleyen Kazancı Holding, Antalya’nın 

Kemer ilçesinin Göynük beldesinde, Toros dağlarının Akdeniz’in masmavi 

suları ile birleştiği çam ormanları içinde yer alan 5 yıldızlı Mirada Del Mar 

Oteli ile ilk turizm yatırımını gerçekleştirmiştir.

Mimarisi ve çevre düzenlemesi ile dikkat çeken ve güneşin mavi ve yeşille 

birlikteliğinin yaşandığı Mirada Del Mar, tamamı deniz, orman ve muhteşem 

bahçe manzaralı toplam 542 odası ile yaklaşık 100.000 m2 alanda 

misafirlerini ağırlamaktadır. Açık büfesinde Akdeniz ve dünya mutfağından 

seçme lezzetler misafirlerin beğenisine sunulmaktadır. Ayrıca, ileri teknoloji 

donanımlı 14 toplantı salonu ile başarılı organizasyonlara da ev sahipliği 

yapan Mirada Del Mar, kısa sürede yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez 

tatil yeri olmuştur.

TURİZM
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TURİZM

MIRADA DEL LAGO
Havaalanına 28 km uzaklıkta bulunan 

Mirada Del Lago, modern dizayn edilmiş 

105 odası ile 264 yatak kapasitesine 

sahiptir. Teleferik ve telesiyej hizmeti 

sunulan, toplamda 37 km uzunluğunda 

kayak pistlerine 300 m uzaklıkta 

bulunan Mirada Del Lago’da ana 

restoran haricinde özel tatların 

denenebileceği A’la carte restoran 

bulunmaktadır. Kayak dışında, ısıtılmış 

yüzme havuzu, sauna ve Türk hamamı 

ile de misafirlerinin tüm beklentilerini 

karşılamaktadır.





www.kazanciholding.com.tr


