ANTALYA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Kısa Tarihçe
Antalya Enerji, Antalya Organize Sanayi Bölgesi 25.499 Pafta 3 parsel içerisinde 20.593 m2 alanda elektrik üretimi
ve bölgedeki sanayicilere buhar tedariki yapmak üzere 27 Aralık 2004 tarihinde kurulmuştur.
Tesis, Doğalgaz Çevirim Santrali olarak kurulmuş ve Temmuz 2006 yılında hizmete girmiştir. Tesisin fiziki üretim
faaliyeti Haziran 2016 tarihinde durdurulmuş olup, bu tarihten sonra herhangi bir üretim faaliyeti
gerçekleştirilmemiştir.
01 Mart 2019 tarihinde Makine ve Ekipman Satış ihalesi düzenlenerek, arsa üzerindeki tüm makine ve ekipman
satılmıştır. Sahadaki sökülmüş fakat henüz sevkiyatı yapılmayan ekipman, motor ve hurdalar satın alan kişiye aittir.
Satışa konu taşınmaz, 20.593 m2 arsa üzerinde İdari Bina, Güvenlik Kulübesi ve geride kalan figüre beton
temellerdir. İdari Bina içinde satışa dahil olmayan demirbaş malzemeler listelenmiş ve işaretlenmiştir.
İdari Bina: Betonarme karkas taşıyıcı sistemli, teras çatılı, giriş ve 2 normal kat olmak üzere 3 katlı bir yapıdır.
Antalya Enerji, İdari Bina Bodrum + zemin + 2 normal kat + çatı kattan oluşmakta olup,
bodrum katta sığınak, arşiv ve tuvaletler, (wc de hidrofor mevcut) zemin katta revir, teknik elemanlar, danışma ve
tuvaletler,
1. Katta muhasebe, muhasebe müdürü odası ile genel müdür odası, işletme müdürü, mutfak, sistem odası, küçük
toplantı odası, sekretarya, hol ve tuvaletler,
2. katta toplantı salonu, fuaye, yönetim kurulu başkan odası bilgi işlem ve arşiv odaları, hol ve tuvaletler,
Çatı katta ise pasif boş oda (WC ve lavabolar konmamış. Sadece ortak lavabo tezgahı ve ayna ile kombi mevcut)
bulunmaktadır.
İdari binada koridorlar ıslak zeminler granit seramik, odalar ise laminant parke ile kaplanmıştır. İç kapılar ahşap
kaplama panel, dış doğramalar çift cam PVC dir. Duvarlar alçı sıva üzeri boyalı olup asma tavan sistemi vardır.
Asansör bulunan binada ısıtma soğutma klimalar ile sağlanmaktadır.
Güvenlik Kulübesi: Arsa girişinde betonarme karkas tek katlı yapıdır.
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