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50 yılı aşkın 

tecrübeyle 
farklı 
sektörlerde 
aynı 
güven…





Ali Metin Kazancı
Kazancı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı

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

Kurumsal çatı altındaki tüm şirketlerimiz 
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.
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İlklerle ve 
ilkelerle ilerliyoruz

İlk doğal 
gaz dağıtım 
lisansının 
alınması

Aksa Elektrik 
Toptan 
Satış A.Ş.’nin 
kuruluşu

Aksa Tarım’ın 
faaliyetlerine 
başlaması

Mirada Del 
Mar Otel’in 
faaliyetlerine 
başlaması

1960 1994

Grubun ticari 
faaliyetlerine 
başlaması

Kazancı 
Holding 
A.Ş.’nin 
kuruluşu

Aksa 
Jeneratör’ün 
İstanbul 
fabrikasının 
açılışı

1968 200419971986

Grubun enerji 
sektöründeki 
ilk şirketi 
Watt Elektrik 
Motor’un 
kuruluşu

Aksa Enerji 
Üretim A.Ş.’nin 
kuruluşu

Aksa Servis ve 
Yedek Parça 
şirketinin 
kuruluşu

1984

Jeneratör 
üretiminin 
başlangıcı
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2006 2012

Türkiye’deki 
ilk özel doğal 
gaz toptan 
ticaret 
şirketi Aksa 
Doğal Gaz 
Toptan 
Satış A.Ş.’nin 
kuruluşu

Aksa 
Jeneratör’ün 
Çin’de 
dünyanın en 
büyük üretim 
kapasitesine 
sahip 
jeneratör 
fabrikasının 
açılışı

2007 201620132011

Doğal gaz 
dağıtım 
faaliyetlerinin 
Aksa Doğal 
Gaz Dağıtım 
A.Ş. altında 
birleşmesi

Aksa 
Jeneratör’ün 
Çin’deki ilk  
fabrikasının 
açılışı

Mirada Del Lago 
ve Mirada Del 
Monte otellerinin 
faaliyetlerine 
başlaması

Aksa Enerji 
Üretim A.Ş.’nin 
Madagaskar 
Cumhuriyeti’nde 
santral kurulumu 
ve enerji satış 
anlaşması

Aksa 
Jeneratör’ün 
ABD tesisinin 
açılışı

Ali Metin 
Kazancı 
Antalya 
Doğal Gaz 
Santrali’nin 
1,150 MW 
kurulu güce 
ulaşması

2015

Türkiye’nin 
ikinci özel linyit 
santrali olan 
Bolu Göynük 
Termik Enerji 
Santrali’nin 
devreye girmesi

Aksa Enerji 
Üretim 
A.Ş.’nin Gana 
Cumhuriyeti’nde 
santral kurulumu 
ve enerji satış 
anlaşması ile 
Afrika’ya ilk 
adımını atması

2010

Aksa Enerji 
Üretim A.Ş.’nin 
halka arzı
 
Çoruh ve 
Fırat Elektrik 
Dağıtım 
Bölgelerinin 
devralınışı
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AKSA
JENERATÖR

Dünya jeneratör 
pazarının 
en büyük 5 
firmasından biri

Amerika’da 
üretim yapan 
ilk ve tek Türk 
jeneratör şirketi  
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AKSA
JENERATÖR

Aksa 
Jeneratör’ün 
Çin’de yer 
alan fabrikası 
dünyanın 
en büyük 
jeneratör 
fabrikasıdır.

Aksa Jeneratör Çin Fabrikası
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Türkiye jeneratör pazarının 
lideri ve dünyanın ilk beş 
jeneratör üreticisinden biri 
olan Aksa Jeneratör, İstanbul 
(Türkiye), Changzhou (Çin) ve 
Louisiana (ABD) şehirlerindeki 
tesislerinde ürettiği 
jeneratörlerin %60’ından 
fazlasını ihraç etmektedir.

Türkiye’nin ilk doğal gazlı 
jeneratörünü üreten Aksa 
Jeneratör, İstanbul’da 
20.000 m², Changzhou’da 
100.000 m² ve Louisiana’da 
10.000 m2 olmak üzere 

toplam 130.000 m2 kapalı 
alanda üretim yapmaktadır. 
Amerikan standartlarında 
üretim yapan ve Amerika’da 
üretim tesisi bulunan tek Türk 
jeneratör şirketi olan Aksa 
Jeneratör’ün Çin’de yer alan 
fabrikası dünyanın en büyük 
jeneratör fabrikasıdır. 

Aksa Jeneratör son teknoloji 
ile üretim yapan tesislerinde 
1 kVA ile 3.000 kVA arası 
benzin, dizel ve doğal gaz 
yakıtlı jeneratörler, marin 
yardımcı jeneratörleri, 
aydınlatma kuleleri ve 
jeneratör donanımları 
üretmektedir. 

Aksa Jeneratör’ün üretim yelpazesinde
• Benzinli taşınabilir jeneratör setleri (1-10 kVA)
• Dizel jeneratör setleri (4-3.000 kVA)
• Doğal gazlı jeneratör setleri (8- 1.800 kVA)
• Marin yardımcı jeneratör setleri (4-1.000 kVA)
• Mobil jeneratör setleri
• Jeneratör seti aksesuarları;
 Ses yalıtımlı kabinler
 Senkronizasyon panoları vb. 
bulunmaktadır.



8

AKSA
JENERATÖR

Aksa Jeneratör ABD Fabrikası
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Dünya genelinde satış, 
pazarlama ve satış sonrası 
hizmetlerde mükemmelliği 
hedefleyen Aksa Jeneratör, 
13 ofisi ve 300’e yakın satış 
ve servis noktası ile hizmet 
vermektedir. 

Aksa Jeneratör, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Cezayir, Çin, 
İngiltere, İran, Irak, Amerika, 
Kazakistan, Rusya, Güney 
Afrika, Gana, Singapur ve 
Vietnam’daki ofisleriyle  
7 kıta ve 160 ülkede satış 
faaliyetlerini yürütmektedir. 

Aksa Jeneratör İngiltere Satış Ofisi

3 kıtada 
üretim ve 160 
ülkeye ihracat 
gerçekleştiren 
global bir 
oyuncu

7 kıtayı 
kesintisiz 
enerjiyle 
buluşturuyor.

Aksa Jeneratör, Türkiye’de ise 
23 Aksa Power Center (APC) 
ve her ilde bulunan APC’lerine 
bağlı satış ve servis noktaları 
ile müşterilerine hizmet 
vermektedir.

Uzun yıllardır Türkiye 
jeneratör pazarının lideri olan 
Aksa Jeneratör, Türkiye’nin en 
büyük 150 sanayi kuruluşu ve 
ihracatçı firması arasında yer 
almaktadır. Aksa Jeneratör 
bugün 400 milyon dolar olan 
yıllık cirosunu, 2025 yılında 
1 milyar dolar seviyelerine 
çıkararak global pazardaki 
konumunu ilk 3’e taşıma 
hedefiyle faaliyetlerine devam 
etmektedir.
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AKSA
JENERATÖR

Dünyadaki ilk doğal gazlı 
jeneratör üreticilerinden 
olan Aksa Jeneratör’ün, 
senkron jeneratör 
projelerinde üstünlüğü 
bulunmaktadır. Daha düşük 
yakıt sarfiyatlı, daha düşük 
ses seviyeli ve çevre dostu 
jeneratörler üzerinde 
Ar-Ge çalışmaları yapan 
Aksa Jeneratör, her zaman 
değişimin öncüsü olmak için 
teknoloji yatırımlarını sürekli 
olarak artırmakta, Ar-Ge 
çalışmalarına yıllık cirosundan 
önemli bir bütçe ayırmaktadır.

AR-GE 
çalışmaları 
üretimin 
merkezinde...

Aksa Jeneratör, Ar-Ge 
faaliyetlerinin ürünü olarak, 
yenilenebilir enerji kaynakları 
üzerinde yürüttüğü çalışmalar 
neticesinde ilk hibrit 
jeneratörünün üretimini 
gerçekleştirmiştir. Aksa 
Jeneratör, kendi Ar-Ge 
ekipleri ve imkanları ile kendi 
teknolojisine sahip olan, 
alanında dünyanın sayılı sanayi 
kuruluşlarından biridir.

İş süreçlerinde doğanın ve 
ekolojik sistemin korunması 
yaklaşımı ile hareket eden 
Aksa Jeneratör, üretim 
tesislerindeki atık suların 
deşarj edilmesi için İSKİ Deşarj 
Kalite Kontrol Ruhsatı’na ve 
hava kirliliğine karşı gösterdiği 
özen nedeniyle İstanbul 
Çevre ve Orman İl Müdürlüğü 
tarafından B grubu Emisyon 
İzin Belgesi’ne sahiptir. 
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AKSA
JENERATÖR
KİRALAMA
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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 

Acil enerji 
ihtiyacına çözüm: 
Kiralık 
jeneratörler

Türkiye’nin 
en büyük 
kiralık jeneratör 
filosu

Aksa Jeneratör Kiralama, 
1 kVA–3.000 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 1.200 
kVA’ya kadar kullanıcı 
sahasına ulaşmalarını 
takiben senkronize olarak 
enerji vermektedir. Mobil 
jeneratörler, mükemmel ses 
yalıtım sistemleri sayesinde 
“süper sessiz” çalışma 
özelliğine sahiptir.

Konusunda uzman personel 
desteği ile kullanıcıların 
hizmetine sunulan Aksa kiralık 
jeneratörler, dünya çapında 
önemli organizasyonların ve 
büyük proje şantiyelerinin 
enerjisini karşılamaktadır.
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Aksa Servis, 
Türkiye’nin 
her yerine 
24 saat 
kesintisiz 
hizmet veren 
servis ağına 
sahiptir.

AKSA 
SERVİS
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Aksa Servis tüm Aksa Grup 
tarafından satılan sanayi 
ürünlerine satış sonrası hizmet ve 
yedek parça desteği vermektedir.
 
Mühendis, teknisyen ve uzman 
tekniker ekipleriyle Aksa 
Jeneratör bünyesinde hizmet 
veren Aksa Servis, Türkiye’nin 
her yerine 24 saat kesintisiz 
hizmet veren bir servis ağına 
sahiptir. Aksa Servis’in uzman 
ekipleri müşterilerin her türlü 
teknik sorunlarını mümkün 
olan en kısa sürede çözmeye 
odaklanmaktadır. Türkiye’de 81 
ilde 7/24 hizmet veren Aksa 
Servis, Türkiye’nin tek çağrı 
merkezine sahip yapısı ile anlık 
servis taleplerine en hızlı şekilde 
geri dönüş sağlamaktadır.
Aksa Servis, yetkili servislere 
sektördeki yenilikleri ulaştırmak 
için eğitim ağı oluşturma 
konusunda yatırımlarına devam 
etmektedir.

Aksa Jeneratör’ün kullanıcılarına 
sunduğu Uzaktan İzleme 
Sistemi (RMS) sayesinde 
jeneratör setlerinin tüm 
çalışma parametreleri ile 
durum bilgilerine ulaşılması 
sağlanmaktadır. Kullanıcıların 
erişimine açılan sistem ile 
yaşanabilecek en küçük 
sorunların bile kontrolü ve 
kaynağı, mobil cihazlarla takip 
edilebilmektedir.

Aksa Servis, %100 müşteri 
memnuniyeti ilkesi ile yürütülen 
faaliyetlerini teknolojik 
yatırımlarla ölçümlenebilir 
hale getirerek, tüm süreçlerde 
yapılan iyileştirme çalışmaları 
ile sorunsuz hizmet sunmayı 
hedeflemektedir.

Aksa Servis’in servis ağı:
• İstanbul hariç 65 servis noktası,
• Türkiye’de 300 kişilik teknik çalışanı, mühendis ve yönetici kadrosuyla, 

satış sonrası destek hizmeti 
• Bölge Müdürlükleri ve APC’lerde uzman kadro ve yedek parça stoğu 
• Bayram ve tatil günleri ayırt etmeksizin 24 saat servis imkânı
• 150 araçlık filosu
• Her an ulaşılabilmek için mobil telefonları
 ile arıza talep yoğunluğu da dikkate alınarak, arıza çağrısında, çok kısa 

sürede müdahale imkânı sunmaktadır.
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AKSA GLOBAL
KİRALAMA
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1995 yılından beri yurt içi ve 
yurt dışında jeneratör kiralama 
faaliyetlerinde bulunan Aksa 
Jeneratör, bu alandaki tüm 
faaliyetlerini Aksa Global 
Kiralama (AGRP) çatısı altında 
birleştirmiştir. 

AGRP, mobil özelliği sayesinde 
kurulumu çok hızlı bir şekilde 
sağlanan, 1 MW ile 150 MW 
güç aralığında istenilen güç 
kapasitesine göre seçilebilen 
dizel enerji santralleri 
çözümleriyle Serbest Enerji 
Üreticisi (IPP) konseptinde 

Aksa Global 
Kiralama, 
dünyaca 
kabul görmüş 
ekipmanları, 
hızlı ve güvenilir 
çözümleri 
ile dünya 
coğrafyasının 
tamamında 
düşük maliyetli 
enerji üretimi 
sunmaktadır. 

hizmet vermektedir. Kısa 
ve orta vadeli acil enerji 
taleplerine direk enerji satışı 
veya jeneratör kiralama 
yöntemi ile cevap vermektedir. 
AGRP, dünyaca kabul 
görmüş ekipmanları, hızlı ve 
güvenilir çözümleri ile dünya 
coğrafyasının tamamında 
düşük maliyetli enerji üretimi 
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 
alanındaki deneyimini, AGRP 
markasıyla tescilleyerek global 
kiralama pazarında yerini 
almıştır.
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AKSA
ENERJİ

17 enerji 
santrali ve 
2.200 MW’ı 
aşan kurulu 
gücü ile 
Türkiye’nin halka 
açık en büyük 
serbest elektrik 
üreticisi
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AKSA
ENERJİ

Bir linyit, üç 
doğal gaz, iki 
hidroelektrik, 
yedi rüzgâr ve 
dört akaryakıt 
santraliyle 
yılda 15 milyar 
KWsa elektrik 
satışı...
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1997 yılında kurulan ve 
Türkiye enerji coğrafyasının 
tamamında doğal gaz, rüzgâr, 
hidroelektrik, akaryakıt ve 
linyit santralleri ile aktif 
olan Aksa Enerji, K.K.T.C.’nin 
elektrik enerjisi ihtiyacına 
ülkede faaliyet gösteren 
üretim santrali ile katkıda 
bulunmaktadır. 

Kurulu gücü 2.200 MW’ı 
aşan Aksa Enerji, bir linyit, üç 
doğal gaz, iki hidroelektrik, 
yedi rüzgâr ve dört akaryakıt 
santraliyle yılda 15 milyar 
KWsa elektrik satışı 
gerçekleştirmektedir.

Aksa Enerji’nin 270 MW 
kurulu güçteki Bolu Göynük 
Termik Santrali çevre için 
zararlı olan NOx miktarını 
minimuma indiren akışkan 
yataklı yakma teknolojisi ile 
dizayn edilmiştir. Aksa Enerji 
çevreye duyarlı yaklaşımıyla, 

Türkiye’de bir ilk olan baca 
gazı arıtma sistemini Bolu 
Göynük Termik Santrali’ne 
kurmuştur. Son teknoloji 
ile kurulan santral, Avrupa 
Birliği standartlarının altında 
emisyon değerleriyle faaliyet 
göstermekte, yılda  
2 milyar KWsa elektrik üretimi 
yapmaktadır.

Aksa Enerji’nin toplam  
1.412 MW kurulu güce sahip 
doğalgaz santrallerinin tamamı 
kombine çevrim santrali 
olup, hepsi son teknoloji 
karbonmonoksit oksidasyon 
sistemine sahiptir. Her zaman 
alanında en iyi tedarikçilerle 
çalışan Aksa Enerji’nin 
doğalgaz santrallerinde 
Wartsila, Siemens, GE, 
Aalborg ve Dresser-Rand 
marka türbin, kazan ve 
motorlar bulunmaktadır. 
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AKSA
ENERJİ

Aksa Enerji’nin 
toplam 
1.412 MW 
kurulu güce 
sahip doğalgaz 
santrallerinin 
tamamı kombine 
çevrim santrali 
olup, hepsi 
son teknoloji 
karbonmonoksit 
oksidasyon 
sistemine sahiptir. 

Toplam 259 MW kurulu 
güce sahip rüzgâr ve 96 MW 
kurulu güçteki hidroelektrik 
santralleri Aksa Enerji’nin 
üretim portföyünde %15 paya 
sahiptir. Rüzgâr santrallerinin 
ikisi VCS Sertifikası’na, biri de 
Gold Standard Sertifikası’na 
sahip olup, hidroelektrik 
santrallerinden birinin ise 
Gönüllü Emisyon Sertifikasyon 
süreci devam etmektedir.  

Aksa Enerji’nin toplam 242 
MW kurulu güce sahip 
akaryakıt santrallerinin 
tamamında DeSox baca gazı 
arıtma sistemi bulunmaktadır.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 
bulunan 17 elektrik üretim 
santrali, yurt içinde ve yurt 
dışında yaklaşık 600 MW’lık 
yeni projeleriyle Türkiye’nin 
halka açık en büyük serbest 
elektrik üreticisi olan Aksa 
Enerji, K.K.T.C.’den sonra 
yurt dışında büyümeyi hedef 
edinmiştir. 
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AKSA
ENERJİ

Gana Akaryakıt Santrali inşaat çalışmaları
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Türkiye’den 
Afrika’ya
enerji yatırımı 

Yurt dışında 
Afrika’ya yatırım 
yapan Aksa 
Enerji, Gana 
Cumhuriyeti 
ve Madagaskar 
Cumhuriyeti ile 
yaptığı garantili 
enerji satışı ve 
santral kurulumu 
anlaşmaları 
ile Afrika’daki 
varlığını 
pekiştirmiştir.

2015 yılında verimlilik ve 
sürdürülebilirlik odaklı 
anlayışını yurt dışına taşımak 
için harekete geçen Aksa 
Enerji, Gana Cumhuriyeti ve 
Madagaskar Cumhuriyeti ile 
yaptığı garantili enerji satışı ve 
santral kurulumu anlaşmaları 
ile Afrika’da varlığını 
pekiştirmiş olup, yurt dışındaki 
diğer yeni yatırım fırsatlarını 
da değerlendirmektedir. 

Aksa Enerji yatırım stratejisi 
doğrultusunda enerji ve 
altyapı yatırımı ihtiyacı bulunan 
Afrika’ya ilk adımını 2015 
yılı Ağustos ayında Gana 
Cumhuriyeti Hükümeti’yle 
370 MW kurulu güçte enerji 
santrali kurulması ve üretilen 
elektriğin beş yıl süreyle 
dolar bazlı garantili satışı için 
anlaşma imzalayarak atmıştır. 
2016 yılının son çeyreği 
itibarıyla peyderpey devreye 
girmeye başlayacak olan 
Gana Santrali inşaatı devam 
ederken, Aksa Enerji 2016 
Ağustos ayında Madagaskar 
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Afrika 
kıtasındaki 
iki proje, Aksa 
Enerji’nin yurt 
dışına açılım 
stratejisinin 
hayata 
geçirilmesi 
açısından önemli 
bir adımdır.

AKSA
ENERJİ
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Cumhuriyeti ile 120 MW 
kapasiteli bir fuel oil santralinin 
kurulması ve üretilen elektriğin 
yirmi yıl süreyle garantili 
satışının yapılması için anlaşma 
imzalamıştır. Santralin 2017 
yılı içerisinde devreye girmesi 
planlanmaktadır.  

Afrika kıtasındaki bu iki proje, 
şirketin yurt dışına açılım 
stratejisinin hayata geçirilmesi 
açısından önemli bir adımdır. 

2010 yılında Aksa Enerji’nin 
%21,4 oranında hissesi, AKSEN 
koduyla Borsa İstanbul’da işlem 
görmeye başlamıştır. 2015 yılı 
içerisinde Borsa İstanbul’un 
Sürdürülebilirlik Endeksi’ne 
dahil olan 14 şirketten biri 
olan Aksa Enerji’nin hisseleri, 
ayrıca BIST 50 ve BIST 
100 endekslerinde işlem 
görmektedir.
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TÜRKİYE’DE
AKSA
ENERJİ

17 enerji santrali 
ve 2.279 MW 
kurulu gücüyle 
Türkiye’nin 
halka açık en 
büyük serbest 
elektrik 
üreticisi

Kırklareli, Kıyıköy 27 MW

Balıkesir, Kapıdağ 24 MW

Çanakkale Ayvacık, Ayres 5 MW

Balıkesir, Şamlı 114 MW

Manisa, Karakurt 11 MW

Bolu, Göynük 270 MW

Antalya 1.150 MW

Manisa 115 MW

Kuzey Kıbrıs 153 MW
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1.412
MW

DOĞAL GAZ 
3

242
MW

AKARYAKIT
4

270
MW

LİNYİT
1

96
MW

HİDROELEKTRİK
2

259
MW

RÜZGAR
7

Hatay,Atik/Belen 18 MW

Mardin-2 33 MW

Hatay, Sebenoba 60 MW

Şırnak, 34 MW

Şanlıurfa 147 MW

Çorum, İncesu 15 MW

Ordu, Kozbükü 81 MW

Mardin-1 32 MW
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AKSA 
ELEKTRİK 
SATIŞ 

Neden Aksa 
Elektrik? 

Müşteri 
memnuniyeti  

Üretimde 
büyüklük 
ve kaynakta 
çeşitlilik

Türkiye’nin 
dört bir tarafına 
hizmet veren 
geniş bayi ağı
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Bu enerji 
bizde var! 

Aksa Elektrik, 2004 yılında 
Elektrik Piyasası Düzenleme 
Kurumu’ndan (EPDK) aldığı 
lisans ile yurt içinde ve 
komşu ülkelerle enerji ticareti 
yapmaya başlamıştır. Aksa 
Elektrik, yıllık 3.600 kWsa 
tüketime karşılık gelen aylık 
120 TL tutarı elektrik faturası 
olarak belirlenmiş serbest 
tüketici limitini geçen tüm 
tarife gruplarına, tüketim 
ayrımı gözetmeksizin, 
doğrudan elektrik tedariği 
sağlamaktadır. 

Aksa Elektrik, müşterilerine 
sunduğu avantajlı tarifeleri ve 
fiyatlarıyla son kullanıcılara 
tasarruflu seçenekler 
sunmaktadır. 

Serbest tüketiciler 
piyasa koşullarına göre 
güncellenen Aksa Elektrik 
tarifeleri sayesinde sürekli 
indirimden, zamlanmayan 
fiyat avantajından veya hediye 
jeneratör seçeneklerinden 
yararlanmakta ya da 
doğa dostu tarifeleri 
seçerek doğaya katkıda 
bulunabilmektedirler.

Aksa Elektrik Tarifeleri 
Sürekli Aksa: Her ay değişmeyen oranla indirim sunar. 
Zamsız Aksa: Elektriğe gelebilecek zamdan etkilenmez. 
Merhaba Aksa: İlk ay elektrik faturası ödenmez. 
Kesintisiz Aksa: Tüketime göre hediye jeneratör kazandırır. 
1 Fatura 1 Fidan Aksa: Tüketicinin adına dikilecek fidanlar ile 
doğaya katkı sağlar.
Esnek Aksa: Süre taahhüdü bulunmaz.
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AKSA 
ELEKTRİK 
PERAKENDE 
SATIŞ VE 
DAĞITIM 

Türkiye’nin 
alanında 
uzman elektrik 
sağlayıcısı ve 
dağıtıcısı 
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AKSA ELEKTRİK 
PERAKENDE 
SATIŞ VE 
DAĞITIM

Aksa Elektrik, 
iki bölgede 
elektrik 
dağıtım hizmeti 
vermekte ve 
ikili anlaşmalarla 
kendi 
bölgelerinde 
ve Türkiye 
genelinde serbest 
tüketicilere 
elektrik satışı 
yapmaktadır.

Aksa Elektrik, 2009 ve 
2010 yıllarında ülkemizde 
gerçekleştirilen elektrik 
dağıtım şirketlerinin 
özelleştirme ihalelerinde 
Çoruh ve Fırat bölgeleri 
için en iyi teklifi vermiş ve 
devir işlemlerini 2010 yılında 
tamamlamıştır. 

Giresun, Gümüşhane, Trabzon, 
Rize ve Artvin illeri ile bu 
illere bağlı 68 ilçe merkezini 
kapsayan Çoruh Elektrik 
Dağıtım Bölgesi, 2010 yılında 
devralınmıştır. Yine 2010 
senesinde devralınan Fırat 
Elektrik Dağıtım’ın bölgesinde, 
Malatya, Elazığ, Tunceli ve 
Bingöl illeri ve bu illerin 41 
ilçesi yer almaktadır. 

Aksa Elektrik Perakende Satış 
ise Çoruh ve Fırat bölgeleri ile 
Türkiye genelindeki 2,1 milyon 
abonesi, müşteri memnuniyeti 
odaklı hizmet stratejisi ve 
uzman kadroları ile işletme 
hakkını kazandığı bölgelerde 
enerjiyi kaliteli ve kesintisiz 
olarak tüketicilere ulaştırır.
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GÜMÜŞHANE

GİRESUN

MALATYA
ELAZIĞ

BİNGÖLTUNCELİ

TRABZON RİZE

ARTVİN

Çoruh ve Fırat Elektrik Dağıtım 
Bölgeleri’ndeki 4,5 milyon nüfusa yılda 
6,1 milyar kWsa enerji dağıtımı ve satışı 
gerçekleştirilmektedir.
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AKSA 
DOĞAL GAZ 

Türkiye’de en 
geniş coğrafi 
alana hizmet 
veren doğal 
gaz dağıtım 
grubu
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AKSA
DOĞAL GAZ

Türkiye’de 
bulunan 68 
lisans bölgesinin 
19’unda faaliyet 
gösteren Aksa 
Doğal Gaz 
Dağıtım,  
2,2 milyon 
aboneye hizmet 
vermektedir.

Aksa Doğal Gaz, güvenli ve 
temiz bir yakıt olan doğal 
gazın kentleşme ile artan hava 
kirliliğine karşı ekonomik bir 
alternatif olarak yoğunlukla 
kullanılmaya başlanmasıyla, 
2003 yılında bir çatı şirketi 
olarak kurulmuştur. 

Faaliyette bulunduğu hemen 
her bölgede hızla yatırımlara 
başlayan ve kaliteli hizmet 
anlayışını bir ilke olarak 
benimseyen Aksa Doğal 
Gaz, her dağıtım bölgesinde 
zorunlu yatırımlarının büyük 
bölümünü süreleri dolmadan 
çok önce tamamlamış, lisans 
kapsamındaki abonelerine 
doğal gaz ulaştırmıştır.

İlk olarak Balıkesir 
bölgesinde doğal gaz dağıtım 
faaliyetlerine başlayan Aksa 
Doğal Gaz, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’ndan 
lisans hakkı kazandığı ve 
devraldığı toplam 19 bölgedeki 
bağlı şirketleri ve 2,2 milyon 
abonesi ile doğal gaz 
dağıtım faaliyetlerine devam 
etmektedir. 

Lisans kapsamındaki 
28 ilin sınırları 
içerisinde yer alan 24 il 
merkezi ile 106 ilçe ve 
beldede yatırımlarını  
gerçekleştirerek kendi 
alanında 
Türkiye’nin en geniş 
coğrafi dağıtım bölgesine 
hizmet vermektedir.

Aksa Doğal Gaz, 2015 
yılında hizmet verdiği 
bölgelerde toplam 6,7 
milyar metreküp gaz 
dağıtımı gerçekleştirmiş 
ve 3,1 milyar TL ciroya 
ulaşmıştır. 2016 yılında 
ise lisans alanına dahil 
olan üretim tesisleri ve 
yeni yatırımları ile 8,2 
milyar metreküp gaz 
dağıtımı gerçekleştirmeyi 
hedeflemektedir.

Aksa Doğal Gaz, Fortune 
500‘ün “Türkiye’nin 
En Büyük Şirketleri” 
sıralamasında 
47. sırada yer almıştır. 
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GİRESUN

ORDU

SAMSUN

AMASYA

TOKAT

SİVAS

MALATYA ELAZIĞ

ŞANLIURFA

HATAY

OSMANİYE
ADANA

MERSİN

ÇANAKKALE

BALIKESİR

BURSA
BİLECİK

DÜZCE

BOLU

ZONGULDAK

MANİSA
AFYON

GÜMÜŞHANE

VAN

BAYBURT

TRABZON

RİZE
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Uzman 
kadrosuyla 
7/24 kesintisiz 
hizmet sunarak, 
müşteri 
memnuniyetini 
en üst seviyede 
tutmak ve 
sürekli gelişmeyi 
sağlamak Aksa 
Doğal Gaz 
Dağıtım’ın en 
önemli hedefidir.

AKSA
DOĞAL GAZ
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AKSA
DOĞAL GAZ

2015 yılında 
yatırımı 
tamamlanarak 
hizmete giren 
17.495 km
dağıtım 
şebekesi, yeni 
yatırımlar ile 
2016 yıl sonunda 
21.000 km’ye 
ulaşacaktır.

Aksa Doğal Gaz, dağıtım 
yaptığı bölgelerdeki  
13,9 milyon nüfus ve yaklaşık 
3,8 milyon potansiyel 
müşterisi ile piyasada etkin 
bir rol ve sorumluluğa sahip 
olmanın bilinciyle hareket 
etmektedir. Bu çerçevede, 
yaklaşık 411 milyon TL 
tutarındaki 2016 yatırım 
bütçesiyle beraber şimdiye 
kadar yapılan doğrudan 
yatırım tutarı 1,7 milyar TL 
seviyesini aşacaktır. 2015 
yılsonu itibarıyla yatırımı 
tamamlanarak hizmete 
girmiş bulunan 17.495 km 
uzunluğundaki dağıtım 
şebekesi bu yatırımlar ile 2016 
yılsonunda 21.000 km’ye 
ulaşacaktır.

Aksa Doğal Gaz, genişleyen 
dağıtım bölgleri ve yatırımları 
ile ülke ekonomisine katkıda 
bulunmayı sürdürmektedir. 
Kuruluşundan bugüne kadar 
yüksek kalitede ekonomik 
hizmet ulaştırdığı aboneleri 
ile enerji alanında ülke 
ekonomisine 50 milyar TL’ye 
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yaklaşan tasarruf sağlamış, 
yarattığı istihdamın yanı sıra 
doğrudan ve dolaylı olarak 
15.000 vatandaşımıza iyi 
iş olanakları sunmuştur. 
Ayrıca, dağıtım yatırımlarının 
neticesinde oluşan sektörel 
ek büyüklükle, 14,1 milyar 
TL’lik bir doğal gaz dönüşüm 
piyasası oluşturmuş ve 
bunun da yaklaşık olarak 
9,7 milyar TL’si fiili olarak 
gerçekleşmiştir. Aksa Doğal 
Gaz, sağladığı enerji çeşitliliği 
ile sanayi yatırımlarının 
hızlanmasına ve buna bağlı 
olarak istihdamın artmasına 
katkıda bulunmaktadır.

Aksa Çözüm Merkezi, doğal 
gaz çağrılarına Alo 187 Acil 
hattı ve 44 44 187 no’lu 
Müşteri Hizmetleri hattı 
üzerinden çözüm sunmaktadır.

Aksa Doğal Gaz faaliyetlerini 
sürdürdüğü her alanda 
ve bölgede, alanındaki 
tecrübesiyle vizyonunu 
genişletmeyi, büyümeyi ve 
ülke ekonomisine katkısını 
arttırmayı kaçınılmaz bir görev 
olarak kabul etmektedir.
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AKSA 
TARIM
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2004 yılında özelleştirmeye 
açılan İnanlı Tarım İşletmesi 
(Tekirdağ) ve Gelemen 
Tarım İşletmesi’ni (Samsun) 
30 yıllığına kiralayan Aksa 
Tarım, toplam 24.000 
dekar arazi üzerinde AB 
standartlarında süt ve et 
üretimi gerçekleştirmektedir.

Aksa Tarım’ın İnanlı ve 
Gelemen işletmelerinde yaz 
ürünlerine damla sulama 
yapılmakta olup, 10.000 
adet aşılı ceviz fidanlığı 
da yine damla sulama ile 
desteklenmektedir. 

Aksa Tarım, 
toplam 24.000 
dekar arazi 
üzerinde, AB 
standartlarında 
süt ve et 
üretiminin yanı 
sıra, meyvecilik, 
yem bitkisi, dış 
mekan süs bitkisi 
faaliyetlerini de 
yürütmektedir.

Aksa Tarım’ın İnanlı 
İşletmesi’nde son 
teknolojiye sahip sağım 
sistemleri kullanılmaktadır. 
2.000 başlık anaç sağılır 
modern süt sığırcılığı 
yapılan işletmede, tümü 
bilgisayar entegreli olarak, 
hayvan hareketleri barkod 
sistemi ile izlenmektedir. 
Önümüzdeki yıllarda 
ülkemizin yüksek genetik 
kapasiteye sahip damızlık 
gebe düve ihtiyaçlarının bu 
işletmeden karşılanması 
hedeflenmektedir. Ayrıca 
15.000 baş kapasiteli modern 
besi hayvancılığı yapmak için 
gerekli yatırımlara devam 
edilmektedir.

AB standartlarında 
elma yetiştiriciliği yapan 
Aksa Tarım’ın Gelemen 
İşletmesi’nde 1.000 dönüm 
arazi üzerine toplam 
270.000 adet kendi üretimi 
olan sertifikalı elma fidanı 
dikilmiştir.
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AKSA 
TARIM

12.000 baş 
kapasiteli 
modern besi 
hayvancılığı 
yaparak ülke 
ekonomisine 
ciddi katkı 
sağlayan 
Aksa Tarım, 
önümüzdeki 
yıllarda 
kapasitesini 
20.000 başa 
çıkararak besi 
hayvancılığında 
öncü konuma 
gelmeyi 
hedeflemektedir.



47



48

AKSA 
TURİZM
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MİRADA DEL MAR
Turizm sektöründe de en 
iyiyi hedefleyen Kazancı 
Holding, Antalya’nın Kemer 
ilçesinin Göynük beldesinde, 
çam ormanları içinde yer 
alan 5 yıldızlı Mirada Del Mar 
Oteli ile ilk turizm yatırımını 
gerçekleştirmiştir. Mimarisi 
ve çevre düzenlemesi ile 
dikkat çeken Mirada Del Mar, 
tamamı deniz, orman ve bahçe 
manzaralı toplam 542 odası ile 
yaklaşık 100.000 m2 alanda 
misafirlerini ağırlamaktadır. 
Akdeniz ve dünya mutfağından 
seçme lezzetlerin açık büfe 
konseptiyle servis edildiği  
Mirada Del Mar, ileri teknoloji 
donanımlı 14 toplantı salonu 
ile çeşitli organizasyonlara ev 
sahipliği yapmaktadır.

MİRADA DEL LAGO
Mirada Del Lago,  3.917 m 
yüksekliğe sahip Erciyes 
Dağı’nda bulunmaktadır. 

Aksa Turizm, 
bünyesinde 
bulunan 3 otel 
ile yaz ve kış 
turizminde 
faaliyet 
göstermektedir. Erciyes Dağı’nın ilk oteli 

olan Mirada Del Lago, aynı 
zamanda bölgenin en yüksek 
yatak kapasitesine sahip 
otelidir.

Havaalanına 28 km uzaklıkta 
bulunan 4 yıldızlı Mirada Del 
Lago, modern dizayn edilmiş 
105 odası ile 264 yatak 
kapasitesine sahiptir. Teleferik 
ve telesiyej hizmeti sunan 
Mirada Del Lago, toplamda 
37 km uzunluğundaki kayak 
pistlerine 300 m uzaklıkta 
bulunmaktadır. Isıtmalı 
yüzme havuzu, sauna ve 
Türk hamamına sahip otel, 
ileri teknoloji ile donatılmış 
150 kişilik toplantı salonu ile 
çeşitli organizasyonlara da ev 
sahipliği yapmaktadır. 

MİRADA DEL MONTE
100 yatak kapasitesi ve kış 
sporlarına uygun aktivite 
merkezi ile 3 yıldızlı Mirada 
Del Lago, İç Anadolu’nun 
en yüksek dağı Erciyes’in 
eteklerinde hizmet 
vermektedir. 
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AKSA 
TURİZM

Mirada Del Mar
toplam 542 
odası ile 
yaklaşık 
100.000 
m2 alanda 
misafirlerini 
ağırlamaktadır. 
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Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı 
No:10 34805 Kavacık
Beykoz - İSTANBUL/TÜRKİYE
T: + 90 216 681 00 00
F: + 90 216 681 57 84
aksa@aksa.com.tr

50 yılı aşkın 

tecrübeyle 
farklı 
sektörlerde 
aynı 
güven…


