Entek Elektrik Üretimi A.Ş.
GRUP ŞİRKETLERİ / Group Companies
TESCİLLİ MARKALARI / Trademarks
Entek

ÜRETİM ALANI / Production Field
Enerji Üretimi / Energy Production

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / Products
Elektrik ve buhar enerjisi

Electricity and steam energy

KURULUŞ YILI / Established In

1995

PERSONEL SAYISI / Number Of Employes

104

KALİTE BELGELERİ / Certiications
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

TİCARET SİCİLİ / Trade Register

16075

VERGİ DAİRESİ / Tax Administration
Alemdar - 336 006 9923

YÖNETİM KADROSU / Managing Staff
Yönetim Kr.Bşk. / Chairman of the Board : Ömer M.Koç
Yönetim Kr.Bşk.Yrd. / Vice Chairman
: Yıldırım Ali Koç
Genel Müdür / Managing Director
: Özgür Kahramanzade

Entek started its commercial activities on 6 December 1998 in Bursa
Demirtaş organized industrial zone with the license of autoproducer
group. During the following years, through new investments and purchases in İzmit and İstanbul it increased the number of its production
facilities to 3; the capacity of natural gas based production reached to
305 MW. After December 2012, 3 hydroelectric power stations with the
capacity of 62 MW in total (Damlapınar, Kepezkaya ve Kumköy) were
registered under our company Entek oicially by reaching to 367 MW total production capacity. Entek, in its early years, met the energy need of
many industrial establishments in the Region of DOSAB. Still it continues to meet steam need of some establishments in the region. In terms
of electricity market law number 4628, which leads the reconstruction in
electricity sector, it changed its status from the license of autoproducer
group to CUSTOM PRODUCTION COMPANY. Entek designs, establishes and operates safe, productive and environment-friendly facilities
through the use of advanced technologies. It is a producer working
with experienced, determined, intelligent and active employees who
are open-minded and also a lexible and favored electricity production
company qualiied with high performance. Entek is the irst electricity
production company who was awarded with both ISO9001 and ISO
14001 quality certiicates in the ield of electricity sector. Besides, it has
OHSAS 18001 quality certiicate as well.

Entek, 6 Aralık 1998 tarihinde Bursa Demirtaş Organize Sanayi
Bölgesi’ nde Otoprodüktör Grubu lisansı ile ticari faaliyete başlamıştır. Sonraki yıllarda İzmit ve İstanbul’ da yeni yatırımlar
ve satınalmalarla birlikte üretim tesisi sayısını 3’e, doğal gaza
dayalı üretim kapasitesini ise 305 MW’ a yükseltmiştir. Aralık
2012 tarihi itibarı ile, toplam 62 MW kapasiteli 3 hidroelektrik
santralı (Damlapınar, Kepezkaya ve Kumköy) Entek şirketimize resmen katılarak toplam üretim kapasitemiz 367 MW’a
ulaşmıştır. Entek, ilk yıllarda DOSAB Bölgesinde bir çok sanayi
kuruluşunun enerji ihtiyacını karşılamıştır. Halen bölgedeki
bazı kuruluşların buhar ihtiyacını karşılamaya devam etmektedir. Elektrik sektöründe yeniden yapılanmaya yol açan 4628
sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde 2003 yılında
Otoprodüktör Grubu Lisansını değiştirerek ÖZEL ÜRETİM ŞİRKETİ statüsüne geçmiştir. Entek; verimli, güvenli, çevre uyumlu tesisleri en ileri teknolojilerin kullanımıyla tasarlar, kurar
ve yönetir. Bilgili, yetenekli, kararlı, yeniliklere açık çalışanları
ile etken, esnek, yüksek performanslı aranan ve tercih edilen
bir üreticidir. Entek; enerji sektöründe ISO 9001 ve ISO 14001
kalite belgesini aynı anda alan ilk elektrik üretim şirketidir.
Ayrıca OHSAS 18001 kalite belgesi de bulunmaktadır.
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