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AKENERJİ 

Elektrik Üretim A.Ş. 
 
 

 
 
 
 

İÇİNDEKİLER 
 
• Yönetim Kurulu Raporu 
• Denetçiler Raporu 
• Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu 
• 31.12.2006 Tarihli “Konsolide” Bilanço 
• 01.01.2006-31.12.2006 Dönemine ait “Konsolide” Gelir Tablosu 
• “Konsolide” Nakit Akım Tablosu 
• “Konsolide” Özsermaye Değişim Tablosu 
• Mali tablolara ait Bağımsız Denetçi Raporu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Hesap Yılı 
 
 



 4 

 

AKENERJİ 

Elektrik Üretim A.Ş. 
 
 
 
 
 
 
 YÖNETİM KURULU 

 Başkan  : ÖMER DİNÇKÖK 

Başkan Vekili  : ALİ R. DİNÇKÖK 

Üye  : EROL LODRİK 

Üye  : HÜSAMETTİN KAVİ 

Üye Ve Genel Müdür  : R.ÖNDER KARADUMAN 

Üye  : ZAFER TUNCEL 

Üye  : RAİF A. DİNÇKÖK 

 
 
 
 
 
 

DENETÇİLER 

BÜLENT ÜSTÜNEL 

ERSİN    BAŞARAN 
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AKENERJİ 

Elektrik Üretim A.Ş. 

 
 

 
G Ü N D E M 

 
1. Açılış , divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan’a 

yetki verilmesi, 
 

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetçi Raporları, bilanço 
ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin 
okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması, 

 
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 

 
4. Yönetim Kurulu  Üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi,  görev sürelerinin, ücret ve 

huzur haklarının tespiti ile Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K’nun  334 ve 335. 
maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, 

 
5. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca; şirketin 2006 yılında yaptığı bağış ve 

yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun 
seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaylanması, 

 
 
 
 

Ömer DİNÇKÖK 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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AKENERJİ 
Elektrik Üretim A.Ş. 

 

 

 

ORTAKLAR GENEL KURULUNA SUNULAN 2006 YILI  
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORUDUR. 

 
 
 
 

 
Sayın Ortaklarımız, 
 
Şirketimizin 2006 yılı hesaplarını incelemek ve Genel Kurulumuzun gündeminde yer alan 
konuları görüşüp, karara bağlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Toplantıya katılan tüm 
Ortaklarımızı saygıyla selamlarız. 
 
SPK’nun kurumsal yönetim ilkelerinin tamamının uygulandığı Şirketimizin 01.01.2006-
31.12.2006 dönemine ait faaliyet raporumuzu bilginize sunuyoruz. 
 
 
A.YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARIMIZ: 
 

Yönetim Kurulumuz: 
Başkan      : Ömer DİNÇKÖK 
Başkan Vekili     : Ali Raif DİNÇKÖK 
Üye      : Erol LODRİK 
Üye      : Hüsamettin KAVİ 
Üye Ve Genel Müdür    : R.Önder KARADUMAN 
Üye      : Zafer TUNCEL 
Üye      : Raif Ali DİNÇKÖK 

 
 
 
 
 
Yönetim Kurulu; 15.04.2005 tarihli Genel Kurulda üç yıl süreyle görev yapmak üzere 
seçilmiştir. 
 
 
 
 
 
 Denetleme Kurulumuz: 
 Bülent ÜSTÜNEL 

Ersin BAŞARAN    
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Değerli Hissedarlarımız, 

 

2006 Yılı Faaliyetlerimiz 

2006 yılında, başta düşük elektrik fiyat politikası olmak üzere, 2005 yılında uygulanan enerji 
politikalarına aynen devam edilmiştir.  

 

Bilindiği üzere, 2003 yılından 2006 yılı başına kadar doğal gaz fiyatları yaklaşık % 87 
oranında artmış, aynı dönemde toplam enflasyon oranı ise % 36 oranında gerçekleşmiş 
olmasına rağmen, elektrik fiyatları artmak bir yana, % 5 oranında düşürülmüştür. 

 

 

 

DG cent/m3 

 

 

 

 

 

 

Üretim Kaynakları

Doğalgaz; 
45%

Su; 25%

Fuel-Oil; 3%

Linyit; 18%

Kömür ; 8%

Diğer ; 1%

Rüzgar; 0%

Ülkemizde, elektrik 
enerjisinin yaklaşık %44'ü 
doğalgazdan üretilmesine 
rağmen, petrol fiyatlarına 
bağlı olarak doğalgazdaki 
fiyat artışının, elektrik 
fiyatlarına yansıtılmaması, 
son yıllarda izlenilen enerji 
politikalarının ana unsuru 
haline gelmiştir.
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Elektrik fiyatlarının, maliyet unsurlarını tam olarak yansıtmaması, liberal piyasanın önünde 
maalesef önemli bir engel teşkil etmiş, geçen yıl olduğu gibi 2006 yılı da, özel sektör elektrik 
üretim şirketleri açısından olumsuz bir tablo sergilemiştir. 

 

2003 yılından itibaren ülkemizde uygulanmaya başlayan enerji politikasının, 1 Temmuz 2006 
tarihinde birçok ili etkileyen bölgesel elektrik kesintisi ile, yeniden gözden geçirilme zarureti 
ortaya çıkmıştır. 

 

Bu çerçevede, elektrik şebekesinin güvenilir şekilde emre amade tutulabilmesi için özel 
sektör üreticilerinden ‘’adil fiyatlarla’’ enerji alınmasının önü açılmıştır.  

 

Aralık 2003’ten bu yana, özel sektörün tüm eleştirilerine rağmen uygulanmakta olan ve özel 
sektör üreticilerinin fazla enerjisini, yakıt maliyetinin yarısı fiyatına almak üzerine kurulu 
Piyasa Mali Uzlaştırma uygulamasına son verilerek, 01 Ağustos 2006 itibariyle, özel sektörün 
maliyetlerini karşılamasına imkan verecek şekilde, teklif fiyatları üzerinden enerji alımı 
yapılmasının önünü açan Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) uygulamasına 
geçilmiştir.    

 

2006 yılının ilk yarısında, artan üretim maliyetleri nedeniyle müşterilerini çıkartarak, 
santrallerini kapatma yoluna gitmeye başlayan özel sektör üreticileri, DUY sonrasında 
santrallerini devreye almaya başlayarak, üretimlerini teklif fiyatları üzerinden şebekeye tekrar 
satmaya başlamışlardır.   

 

Bu ortamda, Şirketimiz 2006 yılı başından itibaren düşük verime sahip 5 MW’lık türbinlerden 
oluşan küçük santrallarını kapatma kararı almış, TEDAŞ ve TEİAŞ üzerinden enerji sattığı 
müşterilerini TEDAŞ’a devretmek suretiyle transferli müşteri portföyünü boşaltmıştır.  

 

DUY uygulamasının başlamasıyla birlikte Şirketimiz, direkt bara müşterilerinin tüketimi 
dışındaki tüm üretimini DUY piyasasına yönlendirmiştir. 
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FVAÖK (mio TRY)

48

-19

1

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2004 2005 2006 

2006 yılında, doğalgaza

yaklaşık 25% zam gelmesine 

rağmen,şirketimizin karlılık 

değerleri olumlu yönde 

değişmeye başlamıştır

NET SATIŞLAR (mio TRY)

372
403

434

0

100

200

300

400

500

2004 2005 2006 

Ayrıca, 2006 yılında karlılığımızı

Iyileştirmek amacıyla, piyasadaki

hidroelektrik üreticilerinin

kapasiteleri devralınmak

suretiyle, piyasadaki diğer

elektrik şirketlerine Akenerji 

ToptanTicaret A.Ş. kanalıyla

yaklaşık 300 milyon kWh Enerji

pazarlanmıştır.

 

2006 yılında, elektrik tarifeleri üzerindeki TRT payı uygulaması, Yüksek Planlama Kurulu’nun 
Elektrik Sektörü Strateji Belgesi’nde kaldırılacağı belirtilmiş olmasına rağmen, uygulanmaya 
devam edilmiştir.  

 

TRT payı ile ilgili olarak özel üretim şirketlerinden, geçmiş dönemlere dair toplu ödeme talep 
edilmiş olup, Şirketimiz 28 milyon YTL tutarında öngörülmeyen ödeme yapmak durumunda 
kalmıştır. Bu konuyla ilgili olarak, özel sektör elektrik üreticileri tarafından açılmış olan 
davalar halen devam etmekte olup, dava sonuçlanıncaya kadar, TRT payı ile ilgili ödemeler 
ihtirazi kayıtla ödenmeye devam etmektedir. 

 

Diğer yandan, doğal gaz üzerine uygulanan ÖTV miktarı, ÖTV Kanunu’nda izin verilen artış 
oranına aykırı olarak % 210 oranında artırılmıştır. Bu konu da yargıya taşınmış olup, dava 
halen devam etmektedir.  
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Yatırımlarımız  

 

2006 yılında kapatılmaya başladığımız 5 MW’lık küçük santralarımızın değerlendirilmesi 
çalışmalarına devam edilmektedir. 

 

Kaynak çeşitliliğine ulaşma hedefimiz çerçevesinde 2001 yılında başlattığımız çalışmalarla, 
başta hidroelektrik olmak üzere, doğal gaz dışındaki kaynaklara dönük yatırımlara hız 
verilmiştir. 

 

Kamu elektrik şirketlerinin doğal gaz, kömür ve hidroelektrik santral maliyetlerini paçallayarak 
elde ettiği maliyet avantajı ve esnek üretim portföyü yapısına ulaşabilmek için, hidroelektrik 
kaynak yatırımlarının önünün açılması için yapılan girişimler sonucunda, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 14 Mart 2005 tarihinde yapılan ilk ihalede, 100 MW 
kurulu gücündeki Çınarcık HES ve Uluabat Kuvvet Tüneli’nin lisansının alınması hakkı 
kazanılmıştır. 

 

Yine 06 Nisan 2005 tarihinde EPDK tarafından yapılan ihalede, 79 MW kurulu gücündeki 
Erikli-Akocak HES’in lisansının alınması hakkı kazanılmıştır.  

 

Lisansları alınan Çınarcık ve Akocak HES’larının yatırımlarına 2006 yılında başlanmış olup, 
sözü edilen kapasitenin 2008 yılı sonunda devreye alınabilmesi için yatırım programı süratle 
devam etmektedir. 

 

Şirketimiz 2006 yılında ise, Adıyaman ve Adana’da kurulacak olan toplam 185 MW kurulu 
gücündeki Burç Bendi, Feke I, Feke II hidrolektrik santrallerinin lisansına sahip olan Akkur 
Enerji A.Ş.’yi 15.592.500 (onbeşmilyonbeşyüzdoksanikibinbeşyüz) ABD Doları bedelle  satın 
almıştır. 

 

Yeni yatırımlar  

Söz konusu projelerden, Burç Bendi HES'na 2007 yılında, Feke 1 
ve Feke II HES'na ise 2008 yılında başlanacaktır.                     
Şirketimiz, diğer bazı hidroelektrik santral projeleri üzerinde de 
çalışmalarına devam etmektedir.      

Lokasyon 
Kurulu 
Güç 

Uluabat 100 

Akocak 79 

Feke 1 23 

Feke 2 143 

Burç 18,8 

 

Hidroelektriğin yanı sıra, rüzgar enerjisi ile ilgili yatırım fırsatlarını da yakından takip eden 
Şirketimiz, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 16 MW kurulu gücünde bir rüzgar santralı 
kurulması için EPDK’ndan üretim lisansı almış ve söz konusu yatırımla ilgili proje 
çalışmalarına da başlanmıştır. 
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Hidroelektrik santralarımızın 2008 yılı sonundan itibaren kademeli olarak devreye alınmasıyla 
birlikte, Şirketimizin doğal gaz santrallarıyla,  hidroelektrik santralarının enerji maliyetleri 
paçallanarak daha rekabetçi bir konuma ulaşılacaktır.  

 

Şirketimiz 2006 yılında açılan Sakarya, Ayedaş ve Başkent Elektrik Dağıtım Şirketleri’nin 
özelleştirilmesi ihalelerine iştirak etmiş ve ön yeterliliğini almıştır. Ertelenen dağıtım 
ihalelerinin takibine Şirketimiz devam etmektedir. 

 

Ayrıca, Afşin-Elbistan ihaleleri ile ilgili olarak yaptığımız müracaat ile, yeterlilik belgesini almış 
olan Şirketimiz, ertelenen ihaleleri takip etmeye devam etmektedir.  

 

Sektörlerle İlgili Beklentilerimiz 

 

Yaşanılan sıkıntılara rağmen, Türkiye elektrik sektörü hızla büyümeye devam etmiştir. 

 

Bugün, Türkiye elektrik sektörüne baktığımızda, 2006 yılı sonu itibariyle yaklaşık 174 milyar 
kWh elektrik tüketimi gerçekleştiği görülmektedir. Bir önceki yıla göre tüketim artış oranının % 
8.4 olduğunu görüyoruz.  

 

Türkiye’nin  % 8 olan son yirmi yıldaki elektrik tüketim artışı, ülkemizi, Çin, Brezilya ve 
Hindistan’dan sonra en yüksek büyüme hızına sahip dördüncü ülke konumuna getirmektedir.  

 

Ülkeler Bazında Yıllık Talep Artışı 

 

 

 

 

 

 

Bu tüketim artışı, TEİAŞ raporlarına göre 2020 yılına kadar yaklaşık 51.000 MW’lık yeni 
üretim kapasitesinin devreye alınmasını gerekli kılacaktır. Dolayısıyla, 2020 yılına kadar her 
yıl yaklaşık 3-4 milyar ABD Dolarlık yeni yatırıma ihtiyaç duyulacaktır. 

  

Bu ihtiyaca rağmen, son yıllarda gerek kamunun, gerekse özel sektörün kayda değer bir 
yatırım yapmaması nedeniyle, önümüzdeki 5-6 yıllık süreçte açığa çıkacak olan arz açığının, 
özel sektör üreticileri lehine olması beklenmektedir. Bu husus Ağustos 2006’dan itibaren 
DUY uygulamasıyla kendisini göstermeye başlamıştır. 

 

 

 

 

4,7%

2,1%
2,7%

1,5%

2,8%
2,0%

3,0%

1,4%

0%
1%
2%
3%
4%
5%

T
u

rk
ey

P
o

la
n

d

C
ze

ch
R

ep
u

b
li

c

H
u

n
g

ar
y

G
re

ec
e

B
u

lg
ar

ia

R
o

m
an

ia

E
U

15
av

g
.

C
A

G
R

 2
0

0
0

-2
0

1
5

E



 12 

Dolayısıyla, arz-talep dengesinin daha da kritik seviyelere gelecek olmasıyla birlikte, 
kamunun ısrarla uyguladığı sabit elektrik fiyatı politikasından vazgeçmek zorunda kalacağı 
beklenmektedir.  Bu bağlamda Şirketimiz, 2007 yılı faaliyetlerinden kar yaratmayı 
öngörmektedir.   

 

Beklenen bu ortamda, Şirketimiz, devam eden yatırımlarını da devreye alarak, 2008 yılında 
kaynak çeşitliliğine, daha düşük üretim maliyetine ve daha büyük pazar payına ulaşmış 
olacaktır. 

 

Büyüme stratejisi doğrultusunda, Şirketimiz 2007 yılında da hidroelektrik, termik, rüzgar ve 
nükleer yatırımlarına olan ilgisini devam ettirecektir 

 

Son yıllarda geçirdiğimiz zor dönemde, temettü dağıtamayan Şirketimiz, önümüzdeki 
dönemde, siz değerli yatırımcılarımıza daha fazla hisse değeri ve geri dönüş sağlamak için 
gerekli adımları atmış olmakla birlikte, bu yoldaki gayretlerimiz devam etmektedir.  

 

 

R. Önder KARADUMAN 

Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Genel Müdür 
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Akenerji Tarihçe 

 

Akkök şirketler grubuna bağlı olan Akenerji 1989 yılında, Türkiye’nin ilk Elektrik Üretimi 

Otoprodüktör Grubu olarak faaliyetine başlamıştır. 2005 yılı başında statü değişikliğine giden 

Akenerji, yeni “Elektrik Üretim Şirketi” ünvanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Yüzde yüz Türk 

sermayeli bir kuruluş olan Akenerji, gerek tesis sayısı gerekse toplam üretim kapasitesiyle 

ülkemizdeki özel sektör elektrik üretim şirketlerinin en büyüklerinden birisidir.  

 

Akkök Grubu bünyesindeki şirketlerin yanı sıra Türkiye’nin önde gelen grup ve şirketlerine  

elektrik enerjisi sağlayan Akenerji, son yıllardaki yoğun yatırım programına, 2006 yılında 

daha da büyük hızla devam etmiştir. 

 

Akenerji, artan doğalgaz fiyatlarının etkisini azaltmak ve üretimde kaynak çeşitliliğine 

ulaşmak için özellikle hidroelektrik santral alanında yıllardır yürüttüğü çalışmaların  

sonuçlarını almaya başlayarak, bu alanda sektörün öncülerinden biri haline gelmiştir.  

 

 

 

Haziran 2005-Kemalpaşa Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı 
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Tesislerimiz 

 

 

 

 

Rekabet Avantajları 

 

15 yılı aşkın bir süredir enerji sektöründe faaliyet gösteren Akenerji, sektördeki öncü kuruluş 

olmanın verdiği avantajla, önemli tecrübe edinmiştir.   

 

Elektrik sektöründe sürekli değişen yakıt maliyetleri dikkate alındığında, piyasa riskini sürekli 

analiz ederek, doğru zamanda doğru tepkiyi vermek, karlılık  açısından büyük önem 

taşımaktadır. Akenerji, sektörün öncülerinden biri olarak, operasyonel yetkinlikleri ile 

sektördeki referans konumunu sürdürmektedir. 

 

Diğer yandan, enerji sektöründe sermayenin yoğun oluşu ve yatırımların geri dönüş 

sürelerinin uzunluğu nedeniyle, yatırım kararlarının doğruluğu çok önemlidir. Özel sektör 

elektrik üretim şirketleri içinde Akenerji, üretimde kaynak çeşitliliğine ulaşmak, piyasadaki 

karlılığını ve rekabet gücünü artırmak amacıyla özellikle hidroelektrik alanına yönelik, 

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırım faaliyetlerini de ilk başlatan firmadır. Bu açıdan 

Akenerji, gerek doğalgaz, gerekse hidroelektrik santral yatırımları konusunda yoğun birikime 

sahiptir.  

 

 



 15 

 

Enerji Satış Faaliyetleri ve Güçlü Pazar Konumu 

 

Akenerji, Türkiye'nin sanayileşmiş bölgelerinde bulunan 12 adet santralıyla, sanayi 

kuruluşlarının elektrik ve ısı enerjisi ihtiyaçlarını karşılamakta olup, ayrıca Ağustos 2006’da 

faaliyete geçen dengeleme ve uzlaştırma piyasasına (DUY) enerji satışı yapılmaktadır.  

 

• Direkt baradan elektrik enerjisi satışı:  Akenerji santrallarının mücavir alanı içinde 

bulunan sanayi kuruluşlarına, santral barasından çekilen direkt hatlarla kesintisiz 

olarak elektrik transferi gerçekleştirilmektedir. 

 

• TEİAŞ/TEDAŞ hatları vasıtası ile elektrik enerjisi satışı: Akenerji santrallarına uzak 

mesafede olan sanayi ve büyük ticari kuruluşlarının elektrik enerjisi ihtiyaçları 

TEİAŞ/TEDAŞ hatları vasıtasıyla karşılanmaktadır. 

 

• Isı enerjisi satışı: Herhangi bir Akenerji santralına yakın mesafede bulunan sanayi 

kuruluşlarının buhar ihtiyacı, direkt boru hatları vasıtası ile istenilen sıcaklık ve 

basınçta karşılanmaktadır. 

 

Akenerji, elektrik arz talep dengesinde artan ihtiyaca cevap vermek amacıyla mevcut ülke 

kaynaklarının en etkin ve ekonomik şekilde devreye alınması yönündeki çalışmalarına hızla 

devam etmektedir.  

 

Yatay ve dikey büyüme stratejisi doğrultusunda Akenerji, özelleştirme kapsamındaki 

hidroelektrik santraller, elektrik dağıtım ihaleleri, termik santral kurulumu, şartlı kömür 

ihaleleri ve doğalgaz kontrat devri ihalelerini yakinen takip etmektedir. 
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              Mayıs 2006- Çınarcık Barajı ve Uluabat Kuvvet Tüneli 

 

 

Yatırımlarımız 
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Ülkemizde yılda ortalama olarak yüzde sekiz oranında artan enerji ihtiyacına karşılık aynı 

oranda yatırım gerçekleştirilemiyor oluşu stratejik öneme sahip olan enerji sektörünün 

önemini daha da öne çıkarmaktadır.  

 

 Akenerji, bu çerçevede üretimde kaynak çeşitliliğine ulaşmak, piyasadaki karlılığını ve 

rekabet gücünü artırmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırım 

çalışmalarının 2001 yılında sonuçlarını almaya başlamıştır. 

 

Buna bağlı olarak, 2006 yılında yatırımına başlanan 100 MW kurulu güçteki Çınarcık Barajı 

ve Uluabat Kuvvet Tüneli ile 79 MW kurulu güçteki Erikli, Akocak Regülatörleri ve Akocak 

Hidroelektrik Santralı 2008 yılı sonu itibarıyla devreye alınması planlanmaktadır. Ayrıca, 

Adıyaman ve Adana’da kurulacak olan toplam 185 MW kurulu gücündeki Burç Bendi, Feke I, 

Feke II Hidrolektrik Santralları’nın lisanslarına sahip olan Akkur Enerji’yi satın alan Akenerji, 

bu yatırımları da hızla başlatacak şekilde proje çalışmalarına başlamış bulunmaktadır.  

 

Elektrik üretimi için yatırımlarının dışında, elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesi 

ihalelerini de takip eden Akenerji, bu konuda da çalışmalarına yoğun olarak devam 

etmektedir. 

 

Bunun dışında, nükleer enerji konusuyla ilgili gelişmeleri de takip etmekte olan Akenerji, bu 

konuyla ilgili fırsatları da değerlendirmeye çalışacaktır. 
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Mayıs 2006- Çınarcık Barajı ve Uluabat Kuvvet Tüneli 

 

 

Çınarcık Barajı ve Uluabat Kuvvet Tüneli Hidroelektrik Santralı 

 

14 Mart 2005 Tarihinde EPDK’nın özel sektöre açtığı ilk HES Projesi ihalesi olan Çınarcık 

Barajı ve Uluabat Kuvvet Tüneli HES Projesi’ni en yüksek teklifi vererek, AKENERJİ, 40 

yıllığına işletmeye hak kazanmıştır.  

 

Bu projenin ayrılmaz bir parçası olan Çınarcık Barajı’nın, % 95'i DSİ tarafından tamamlanmış 

olup kalan kısmının yine DSİ tarafından 2006 yılında tamamlanması öngörülmektedir. 

Projenin ise en geç 2008 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu proje için yaklaşık 

162 milyon USD tutarında bir yatırım yapılması öngörülmektedir. Marmara Bölgesi’nde 

Susurluk Havzasında bulunan Çınarcık Barajı ve Uluabat Kuvvet Tüneli HES Projesi 

işletmeye alındığında 100 MW kurulu güce ve 362 milyon kwh/yıl üretime sahip olacaktır. 
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Şubat 2007- Çınarcık Barajı ve Uluabat Kuvvet Tüneli HES Şantiyesi 

 

Erikli, Akocak Regülatörleri ve Akocak Hidroelektrik Santralı 

 

Akenerji’nin 25.04.2006 tarihinde EPDK ihalesi sonucu 952.000 YTL’ye aldığı Erikli, Akocak 

Regülatörleri ve Akocak Hidroelektrik Santralı için, su kullanım anlaşmasını 16.06.2005 

tarihinde imzalayan ve 23.11.2005 tarihinde üretim lisansını, Eylül 2006’da ÇED olumlu 

görüşünü alan Akenerji, hızla saha çalışmalarına başlamıştır. Akenerji 48 ayda bitirmeyi 

planladığı projeyi, 2008 yılı sonunda devreye almayı amaçlamaktadır. 2008 yılı sonunda 

devreye girmesi hedeflenen tesis için toplam 73 milyon USD yatırım yapılacak olup yatırım 

için kredi teminatı işlemleri 2006 yılında bitirilerek kredinin ilk dilimi kullanılmıştır.  

 

Trabzon ili Araklı ilçesinde yer alan Erikli, Akocak Regülatörleri ve Akocak Hidroelektrik 

Santralı tamamlandığında 79MW kurulu güçle yılda 257,44 Gwh üretim yapacak ve 

Akenerji’nin ortalama elektrik üretim maliyetinin iyileştirilmesine önemli katkıda bulunacaktır. 
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Ocak 2007- Erikli, Akocak Regülatörleri ve Akocak Hidroelektrik Santralı 

 

Akkur A.Ş. 

Feke I Hidroelektrik Santralı, Feke II Hidroelektrik Santralı, ve Burç Bendi Hidroelektrik 

Santralı 

 

Yapılanma stratejisini kapasitesi ve verimliliği düşük  santrallerini kapatarak üretim çeşitliliği, 

yenilenebilir ve yerli kaynak üzerine kuran Akenerji, bu stratejisi çerçevesinde Adana ve 

Adıyaman’da hidroelektrik santral kurma iznine sahip olan Akkur Enerji’yi satın aldı. 

15.592.500 ABD Doları bedel karşılığında satın alınan Akkur Enerji’nin bünyesinde 

bünyesinde bulunan ve Adıyaman’da kurulacak 18,86MW/ 17,54 MW kurulu gücündeki Burç 

Bendi ve Hidroelektrik Santrali projesi ile Adana’da kurulması planlanan 25,64/ 24,61 MW 

gücündeki Feke I HES ve 149,57 MW/ 143,58 MW gücündeki Feke II HES projesi yer 

almaktadır. 
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Mart 2007- Burç Bendi Hidroelektrik Santralı, Göksu Çayı 

 

Rüzgar 

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kurulacak olan rüzgar santralımızın kurulu gücü 16 MW ve 

yıllık üretim kapasitesi 55 Gwh olacaktır. Yatırımına en kısa zamanda başlanılması planlanan 

santralın maksimum 3 sene içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.  
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B-NOMİNAL VE ÖDENMİŞ SERMAYEMİZ VE DÖNEM KAR/ZARARIMIZ: 

 

Sayın Ortaklarımız, 

 

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000.-YTL. (yüz elli milyon) Yeni Türk Lirasıdır. 

 

Ödenmiş sermayemizi temsil eden 65.340.000.-YTL. (altmış beş milyon üç yüz kırk bin) Yeni 
Türk Lira’lık hisse senetlerimiz pay sahiplerine dağıtılmıştır. 

 

SPK. nun Seri XI No:25 sayılı Tebliğine istinaden düzeltilmiş konsolide net dönem zararımız 
56.452.227.YTL (Y/Elli altı milyon dörtyüz elli iki bin iki yüz yirmi yedi Yeni Türk Lirası’dır). 

 

C-ORTAK SAYIMIZ, HİSSE SENETLERİMİZİN DEĞERİ VE SON ÜÇ YILDA  

  DAĞITILAN KAR PAYI ORANLARI : 

 

Geçen yıl yapılan Olağan Genel Kurulumuza katılan ortak sayımız 10 (on )’ dur. 

 

Hisse senetlerimizin İ.M.K.B.’de yılın son işlem günü olan 29.12.2006 tarihindeki kapanış 
fiyatı 4,26-YTL (Dört,yirmialtı Yeni Türk Lirası) olmuştur. 

  

Şirketimizin son 3 (üç) senelik kar dağıtımına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 

2003 Yılında 2002 yılı kazancının 8.422.799.-YTL’si (Sekiz milyon dört yüz yirmi iki bin yedi 
yüz doksan dokuz Yeni Türk Lirası) dağıtılmıştır. 

 

2004 yılında dağıtılmamıştır. 

 

2005 yılında dağıtılmamıştır. 
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D- BAŞLICA ORTAKLARIMIZ: 

 

31 Aralık 2006 tarihi itibariyle sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların dökümü 
aşağıdaki gibidir. 

 

FİRMA      YÜZDE   YTL 

 

Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.  16,59        10.839.906.- 

Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş.              15,57        10.173.438.- 

Ömer Dinçkök      11,57          7.559.838.- 

Ali Raif Dinçkök      11,57          7.559.838.- 

Diğer       44,70        29.206.980.- 

 

Şirketimizin beş kuruluşa iştiraki mevcuttur. 

 

(1) Bu şirketlerden birincisi elektrik üretimi sanayi kolunda faaliyet göstermek üzere kurulmuş 
olan AK-EL YALOVA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ‘dir. Bu şirketin 7.000.000.-YTL olan 
sermayesinin % 89,95 oranında 6.296.500.-YTL  iştirak etmiştir. 

(2) İkinci şirketimiz havacılık alanında faaliyet gösteren 20.800.000.-YTL sermayeli AK 
HAVACILIK VE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ A.Ş. olup, %7,33 oranında 1.524.690.-YTL ile 
iştirakimiz mevcuttur. 

(3) Üçüncü şirketimiz, yeni işler için şirketler kurmak, kurulmuş şirketlerden pay almak, yeni 
projelere finansman sağlamak ve danışmanlık hizmeti vermek alanın da faaliyet gösteren 
1.747.135.-YTL sermayeli AKEN bV olup % 100 oranında 1.747.135.-YTL iştirakimiz 
mevcuttur. 

(4) Dördüncü şirketimiz, serbest elektrik piyasasında toptan elektrik enerjisi alışı, satışı 
yapmak, serbest tüketici statüsündeki elektrik tüketicilerine satış yapmak, piyasa 
koşullarına göre yurt dışından elektrik ithal etmek ve / veya yurt dışına elektrik ihraç 
etmek üzere 1.000.000.-YTL sermaye ile kurulan Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat 
ve Toptan Ticaret A.Ş. olup, % 90 oranında 900.000.-YTL iştirakimiz mevcuttur. 

(5) Beşinci şirketimiz ise, elektrik enerjisi üretimi, üretilen enerjinin veya kapasitesinin 
müşterilere satışı faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan, 42.300.000.-YTL 
sermayeli Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. olup %99 oranında 41.877.000.-YTL 
iştirakimiz mevcuttur. 

 

 

 

 

E- MENKUL KIYMET İHRACI İLE İLGİLİ BİLGİLER: 

 

Halka arza konu olan hisse senetleri satışı dışında menkul kıymet ihracı yapılmamıştır. 
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F-  FİNANSAL YAPI 

 

31.12.2006 tarihli bilançomuz ile 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait gelir tablomuz bir 
önceki yıla ait mali tablolarımızla birlikte izleyen sayfalarda görüş ve onayınıza sunulmuştur. 
Bu tablolardan görüleceği üzere Şirketimiz güçlü bir mali yapıya sahiptir. Önceki yıllarda 
faaliyetten sağlanan kaynakların bünyede tutulmasının yanı sıra, 2000 yılı içinde yapılan 
halka arzdan elde edilen kaynak Şirketimizin güçlü bir net nakit pozisyonuna sahip kılmıştır. 
Şirketimiz başlıca temel finansal oranları aşağıdaki gibidir : 

   

                                                  31.12.2005             31.12.2006   

Cari Oran         3,45       3,22 

Likidite Oranı        3,33       3,11 

Brüt Kar Marjı      -0,07      -0,07 

Toplam Borç/Toplam Aktifler     0,22       0,33 

 

G- İDARİ YAPI 

  

2006 yılında şirketimizin yönetici kadrolarında  değişiklik yapılmamıştır. 

 

H- BAĞIŞLAR VE SOSYAL YARDIMLAR 

 

Şirketimiz, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkelerimiz çerçevesinde kaliteli enerji sunmanın yanı 
sıra toplumsal standartların yükseltilmesi sorumluluğunun da bilincindedir. Gelecek nesilleri 
göz ardı etmeden, toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır. Bu bağlamda Şirketimiz, yakın 
çevremizde ve öncelikli olarak eğitim, kültür ve sanat, spor faaliyetlerine bağış ve sosyal 
yardımlarda bulunarak toplumsal zenginleşmeye katkıda bulunmayı ilke edinmiştir.  

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkelerimiz çerçevesinde Şirketimiz 2006 yılında çeşitli kurum ve 
kuruluşlara 12.865.- YTL bağış ve sosyal yardımlarda bulunmuştur. Bunlar ana başlıkları ile 
aşağıdaki gibidir.  

 

Bağışlar – Sosyal Yardımlar 

 

Dernek ve Vakıflar      :      12.865.- 
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KAR DAĞITIM ÖNERİSİ ve SONUÇ  

 

Değerli Ortaklarımız, 

 

Geçtiğimiz yıla ilişkin faaliyet bilgilerimiz ile bilanço ve gelir tablolarımızı tarafınıza sunmuş 
bulunuyoruz. Faaliyet sonuçlarımızın tarafınızca olumlu karşılanacağı ümidindeyiz.   

 

Kar dağıtımı ile ilgili olarak, 

 

SPK’nun Seri:XI No:25 sayılı Sermaye Piyasası Muhasebe Standartları hakkında tebliğine 
göre düzenlenen mali tablolarımızdaki 59.790.065.-YTL dönem zararı ile  Seri:XI No:25 sayılı 
tebliğe göre düzenlenen 2004 yılı mali tablolarının ilk defa düzenlenmesi sonucu oluşan 
geçmiş yıl zararları olağanüstü yedeklerden mahsup edilmek üzere muhafaza edilecektir. 
Ayrıca VUK hükümleri gereğince oluşan 56.157.138-YTL zarardan, yine VUK hükümleri 
gereğince  oluşan   3.992.307.-YTL Geçmiş yıllar karları mahsup edilerek , kalan 
52.164.831.-YTL zarar şirket bünyesinde muhafaza edilecektir. 

 

Şirketimizin bu sene SPK mevzuatı gereği dağıtılacak dönem karı kalmamıştır. 

 

Değerlendirme ve onayınıza sunarız. 

 

Sayın Ortaklarımız, 

 

Gelecek yılların Ülkemiz, Şirketimiz ve Sizler için başarı ve mutluluk getirmesi dileği ile 
saygılarımızı arz ederiz. 

 
 
 
 
YÖNETİM KURULU 
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AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET DÖNEMİ’NİN 
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU’NA SUNULAN  

DENETÇİLER RAPORUDUR. 
 
Şirket Ünvanı   : Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.  
 
Şirket Merkezi   :  Miralay Şefik Bey Sk. No:15/17 
     Akhan Kat:3-4 Gümüşsuyu / İSTANBUL  
 
Şirketin Sermayesi ( Ödenmiş )   :  65.340.000.-YTL 
 
Faaliyet Konusu   :  Elektrik Enerjisi ve Buhar Üretimi 
 
Denetçilerin Adları ve Görev Süresi  : Bülent ÜSTÜNEL ve Ersin BAŞARAN 
    Görev süresi bir yıldır.  Ortak değiller. 
 
Katılan Yönetim Kurulu ve Yapılan 
Denetleme Kurulu Toplantılarının 
Sayısı    : Üç Yönetim Kurulu Toplantısına katıldılar. 

    Dört defa şirket defterlerini ve Muamelatını 
     Denetleme toplantısı yaptılar. 
 
Ortaklık Hesaplarının İnceleme Tarihleri 
Ve Kapsam Sonucu  : Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında 
     yapılan denetlemelerde şirket defterlerinin 

 yasalara uygun olarak tutulduğu ve doğrulayıcı 
    belgelere dayandırıldığı görüldü. 
Türk T.K.’ nun 353.Maddesine Göre 
Ortaklık Veznelerinde Yapılan  
Sayımların Sayısı ve Sonuçları  : İkişer ayda bir olmak üzere yılda 6 defa 
      yapılan vezne sayımlarında mevcutların  
      kayıtlara uygun olduğu görüldü. 
 
Türk T.K.’ nun 353/4 Maddesi Uyarınca 
Yapılan İnceleme Sonuçları   : Ayda bir defa yapılan incelemelerde 
    şirkete rehin ve teminat veya vedia  
    olarak teslim edilen kıymetli evrakların 
    mevzuata uygun olarak düzenlenmiş oldukları 
    ve şirkette muhafaza ve kayıt altında 
    bulunduruldukları tespit edilmiştir. 
 
İntikal Eden Şikayet ve Yolsuzluklar  : Şirket murakıplarına şikayet ve yolsuzluk 
    müracaatı yapılmadı. 

 
Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin 01.01.2006-31.12.2006 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret 
Kanunu; ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuatı ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına 
göre incelemiş bulunmaktayız. 
 
Görüşümüze göre benimsediğimiz ekli 31.12.2006 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki 
gerçek mali durumunu ve 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait kar-zarar tablosu, anılan döneme ait gerçek 
faaliyet sonuçlarını yansıtmakta ve karın dağıtımı önerisi yasalara ve ortaklık sözleşmesine uygun olup, bilanço 
ve kar-zarar cetvelinin onaylanmasını ve Yönetim Kurulunun aklanmasını teklif ederiz. 
 
Saygılarımızla 
 
 
Bülent ÜSTÜNEL Ersin BAŞARAN 
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 
 
 
 
AKENERJİ  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 
 
 
1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı 
 
Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız için sürekli değer yaratmayı amaçlayan  
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. rekabetin ve değişimin hızlandığı bir dönemde, finansal 
performans kadar kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesinin de önem kazandığının 
bilincindedir. Şirketimiz kurulduğu günden bugüne kadar kurumsal yönetim anlayışı 
çerçevesinde; hissedarlarımız, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla 
olan ilişkilerimizde uyguladığımız temel yönetim prensiplerimiz mevcuttur.  Bunlar; 
 
Güven :  Güven ve istikrar en önem verdiğimiz değerlerin başında gelmektedir. Enerji 
sektörünün temelinde güvenin yattığı bilinciyle müşterilerle hissedarlara ve çalışanlara, 
tedarikçilere, açık anlaşılır ve doğru bilgiler verilir.  Zamanında, eksiksiz, verilen sözler 
doğrultusunda etkin bir çalışma içinde bulunmaktayız. 
 
Dürüstlük :  Çalışma ve faaliyetlerimizde, müşteriler, çalışanlar, hissedarlar, grup şirketleri, 
bankalar ve diğer kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine, ahlaki ve 
mesleki kurallara bağlı kalırız. 
 
Hesap Verilebilirlik :  Şirketimiz yönetim kurulu ve üst düzey yönetimi şirketimizin karlılığını, 
pay sahiplerinin menfaatlerini ön planda tutarak görevlerini ifa ederler. Bu doğrultuda şirketin 
tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine hesap verme zorunluluğu taşır. 
 
Müşteri Memnuniyeti :  Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini  daima ön  planda tutarız.  
 
Şeffaflık : Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, pay sahiplerinin, denetleyici kurumların 
kamunun şirketimizin durumu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak düzenlemeleri 
yaparız. Ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, 
şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgileri zamanında, doğru, anlaşılabilir, 
yorumlanabilir ve kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyururuz. Müşterilerimize, kendilerine 
sunulan ürünlerle ilişkin olarak açık ve net bir şekilde bilgiler veririz. 
 
Sosyal Sorumluluk :  Şirketimiz tüm yatırımlarında şirket imajı ve karlılığı ile birlikte 
toplumsal faydanın gözetilmesi ve çevreye saygı ilkeleri ışığında sosyal ve kültürel  
etkinliklere destek olmaya özen gösterir. Şirketimiz dikkatli, istikrarlı ve güvene dayalı bir 
yönetim tarzını benimsemiştir. Dünyadaki uygulamalara paralel olarak Sermaye Piyasası 
Kurulunun (SPK) oluşturduğu “Kurumsal Yönetim İlkeleri” mevcut ve potansiyel  
ortaklarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, düzenleyici otoritenin, uluslararası ve ulusal 
kamuoyunun güvenini güçlendirmek arttırmak amacını taşımaktır. Bu doğrultuda Akenerji 
Elektrik Üretim A.Ş.  Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayacağını ve bu ilkelerin gerektirdiği 
düzenlemeleri güncel uygulamalar çerçevesinde hayata geçireceğini beyan etmektedir. 
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BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ 
 
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 
 
Pay sahipleri ile ilişkiler Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde yürütülmektedir. 
Hisse senetleriyle ilgili temettü ve sermaye artırım işlemleri SPK tebliğlerine uyularak şirketin 
anlaştığı banka şubeleri ile yapılmaktadır. Anlaşma süresi bitince şirket merkezinde özel 
programla takip edilmekte ve hissedarların hakları yerine getirilmektedir. Aracı kurumlar, 
yatırımcı kuruluşlar ve bireysel yatırımcılardan gelen talepler üçer aylık dönemlerde periyodik 
ve ara dönemlerde talep edilmesi halinde toplantı yaparak ve/veya elektronik posta ile 
cevaplanmaktadır. Ayrıca asgari yılda bir kez olmak üzere şirketin yurt dışındaki yatırımcılara 
tanıtımını gerçekleştirmek ve şirketin stratejik ve finansal durumuyla ilgili bilgi vermek 
amacıyla Road Show yapılmaktadır. Tüm bu faaliyetler mevcut Mali İşler organizasyonu 
görevleri arasında ifa edildiği için ayrıca bir birim kurulmasına gerek görülmemiştir. 
 
3. Pay Sahipleri Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 
 
Pay sahiplerinin bilgi talepleri yazılı, telefon ve elektronik ortamda cevaplandırılmaktadır. 
Şirketin faaliyetleri hakkında web sayfamız mevcut olup gerekli güncellemeler düzenli olarak 
yapılmaktadır. Ayrıca pay sahipleri web sayfamızda da bulunan şirket mail adresimize 
(info@akenerji.com) mesaj göndererek bilgi alabilirler. 
 
Dönem içinde veya önceki dönemlerde özel denetçi tayin talebi olmamıştır. 
 
4. Genel Kurul Bilgileri 
 
Genel kurul ilanı Genel kurul tarihinden 15 gün önce iki gazetede yayımlanır ve İ.M.K.B’na 
bildirilir. Yayımlanan genel kurul ilanı; gündemi, genel kurul tarihi, saati, yeri ve katılma 
şartlarını içerir. Toplantı tutanağı ve hazirun cetvelleri isteyen ortağa verilir. Borsa, Aracı 
Kurum ve Basın temsilcileri Genel Kurula katılmamaktadır. Toplantı sonrasında toplantı 
evrakları SPK ve İMKB’na ulaştırılmaktadır. 2006 yılında yapılan Genel Kurul’da toplantı 
nisabı %74,98 olarak gerçekleşmiştir. Toplantı esnasında Genel Kurul katılımcılarından 
herhangi bir soru gelmemiştir. Pay sahipleri tarafından verilen öneriler Genel Kurul onayına 
sunulmuş olup oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Mal varlığının alınıp satılıp kiralanmasına dair 
yetki şirket ana sözleşmesinin 15.maddesi gereğince Yönetim Kurulu’na verildiği için Genel 
Kurul gündemine bu konular alınmamaktadır. 
 
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları 
 
Şirket Ana sözleşmesinde imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her pay bir oy hakkına sahiptir. Azınlık 
paylarının yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanma yöntemine ait uygulamamız 
bulunmamaktadır. 
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6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Tavanı 
 
Şirketimiz bugüne kadar şirketin finansal performansı sektörel konjonktür ve ülkemizin içinde 
bulunduğu ekonomik koşulları dikkate alarak SPK Mevzuatına uygun olarak ortaklarına kar 
dağıtımını nakit ve/veya senet olarak gerçekleştirmiştir. Gelecek yıllarda da SPK mevzuatının 
öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde şirketimiz ortaklarına kar dağıtımı kararını şirketin 
finansal performansını, öngörülen yatırım projelerini, sektörel ve ekonomik koşulları dikkate 
alarak oluşturacaktır. Son beş yılın temettü dağıtım bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 
 

SON BEŞ YIL TEMETTÜ DAĞITIM ORANLARI 
 
BİL DÖN TOP DAĞ BED.SİZ 

 
DAĞ.KAR ÖDENMİŞ SER 

2005 - - - 65.340.000 

2004 - - - 65.340.000 

2003 20 % - 8.442.799 59.400.000 

2002 20 % 20 % 19.821.597 13.500.000 

2001 - - - 13.500.000 

   
 
7. Payların Devri 
 
Şirketimizin hisse senetleri nama olup ana sözleşmede payların devrine ilişkin kısıtlayıcı bir 
hüküm yoktur. Tamamı İMKB’na kote olan hisse senetlerinin devri TTK SPK EPDK ve MKK 
kanunu hükümlerine göre yapılabilir. 
 

 
 
BÖLÜM ll – KAMUYU AYDINLATMA ŞEFFAFLIK  
 
8. Şirket Bilgilendirme Politikası 
 
Aracı kurumlar  ve bireysel yatırımcılardan AKENERJİ‘nin finansal performansına yönelik 
soruların yazılı ve sözlü olarak cevaplandırılması,bu konuya ilişkin toplantılar düzenlenmesi 
ile düzenli  bilgilendirme faaliyetleri Finansman ve Mali İşler Koordinatörü  tarafından, 
kurumsal ilkelerimiz ve SPK mevzuatı gerekleri çerçevesinde aşağıda açıklandığı şekilde 
gerçekleştirilir. 
 
SPK Mevzuatı gereğince,şirketin hisse fiyatını etkileyecek derecede öneme sahip bilgiler 
SPK ve İMKB’na bildirildikten sonra aracı kurumlar ile paylaşılır. 
 
Aracı kurumlardan gelen görüşme talepleri Finansman ve Mali İşler Koordinatörü ve/veya 
Finans ve Bütçe Müdürü katılımıyla gerçekleştirilir. 
 
Aracı kurumlardan gelen sorular Finansman ve Mali İşler Koordinatörü’nün bilgisine ve   
onayına sunulur. 
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Şirketin hisse senedi fiyatını arttırmak amacı ile aracı kurumlar aracılığıyla roadshow, 
yatırımcı toplantıları düzenlenir. Bu toplantılarda aracı kurum temsilcilerine ve yatırımcılara 
AKENERJİ’nin son dönem mali performansı,yıllık ve stratejik hedefleri, pazardaki yeri ve 
rakipleri hakkında bilgiler sunulur.  
 
Genel Müdür ve/veya Finansman ve Mali İşler Koordinatörü bu tür toplantıları senede en az 1 
kez gerçekleştirmeye gayret eder. 
 
Kuruluşun finansal performansının düzenli bir şekilde ve güncel olarak takip edilebilmesi için 
web sitesi üzerinde Raporlar ve Mali Tablolar, Hissedar hizmetlerinden oluşan “Yatırımcı 
İlişkileri” başlığı altında bir bölüm oluşturulmuştur. 
 
Her yıl yayınlanan faaliyet raporu düzenli olarak elektronik ortamda aracı kurumlara ve 
yatırımcılara gönderilir. 
 
9. Özel Durum Açıklamaları 
 
Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde, başta ortaklarımız olmak üzere menfaat 
sahipleri ile diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini temin etmek amacıyla 2006 yılında 
31 adet “Özel Durum Açıklaması” yapılmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 
uygun ve zamanında açıklanan “Özel Durum Açıklamaları” için Sermaye Piyasası Kurulu 
veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından ek açıklamaya ihtiyaç duyulmamıştır. 
 
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 
 
Kuruluşun www.akenerji.com adresinden ulaşılabilen bir internet sitesi mevcuttur.İnternet 
sitemizde son durum itibariyle ortaklık ve yönetim yapısı, periyodik mali tablo ve 
raporlar,şirket tarihçesi,şirket amacı,şirket ile ilgili önemli güncel gelişmeler, hisse 
senetlerimizin günlük borsa değeri gibi bilgiler bulunmakta olup SPK’nun kurumsal yönetim  
ilkeleri gereği sayılan tüm bilgiler tamamlanmak üzere sitemiz revize edilecektir.Ayrıca 
kuruluş hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler info@akenerji.com adresine mesaj 
gönderebilirler. 
  
11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması 
 
Şirketin ana ortakları olan Akkök Sanayi ve Yatırım Geliştirme A.Ş.’de Dinçkök, Emniyet 
Ticaret A.Ş.’de Lodrik aileleri hakim pay sahipleridir.Ortaklık yapısı her yıl Faaliyet 
Raporu’nda yayınlanmaktadır. 
 
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması 
 
AKENERJİ’de içeriden öğrenebilecek konumda bulunan kişi ve bölümler Genel Müdür, 
Finansman ve Mali İşler Koordinatörü, Muhasebe Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü’nden 
oluşmaktadır. 
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BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ 
 
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 
 
AKENERJİ ile ilgili menfaat sahipleri(paydaşlar) Hissedarlar, Çalışanlar, Müşteriler, 
Tedarikçiler, Toplum ve Resmi Kurumlar olarak belirlenmiştir. AKENERJİ Ana ve Ara 
amaçlarını, Politika ve Stratejilerini ve Şirket hedeflerini paydaşlarının mevcut ve gelecekteki 
beklentilerini dikkate alarak belirlemektedir. Bu süreçte paydaşlarla çeşitli yöntemlerle bilgi 
paylaşımı gerçekleşmektedir. 
 
Tedarikçilerimizin şirketimiz şartlarını karşılayan ürün sağlama yeteneği temelinde seçilmesi 
yıllık performanslarının değerlendirilmesi amacıyla Tedarikçi Performans Sistemi 
kullanılmaktadır.Bu sistem kapsamında değerlendirilen tedarikçilerle,iyileştirmeleri gereken 
alanlara ilişkin bilgiler paylaşılmaktadır. 
 
Ayrıca,şirket politikası,teknik spesifikasyon / şartnameler ve sözleşmeler de tedarikçilerle 
paylaşılan bilgiler kapsamına girmektedir. 
 
Müşterilerimizin değişen mevzuat koşullarıyla ilgili periyodik olarak bilgilendirmekteyiz. Buna 
ilave olarak Tedaş, Teiaş, EPDK gibi kurum ve kuruluşların teknik gerekliliklerinin yerine 
getirilmesi için müşterilerimize destek verilmektedir. 
 
AKENERJİ Yönetimi santrallerinin yerleşik bulunduğu bölge halkıyla zaman zaman sosyal 
etkinlikler ile bir araya gelmekte ve bu faaliyetler esnasında AKENERJİ’nin Toplam Kalite 
faaliyetleri, Çevre faaliyetleri ve Şirket politikaları gibi konularda ziyaretçiler sunumlar ve el 
kitapçıkları aracıyla bilgilendirmektedir. 
 
AKENERJi’ de çalışanlarla kuruluşun, açık, dürüst iletişim kurma anlayışı ve çalışan 
memnuniyeti insan kaynakları yönetimi politikasının temelini oluşturmaktadır. Kuruluşumuzda 
yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve yatay iletişim kanallarının başlıca örnekleri olarak 
İntranet veritabanımız, üst yönetim bilgilendirme toplantıları, Performans değerlendirme 
toplantıları sayılabilir. Bu iletişim araçları kullanılarak çalışanlarımıza, şirket faaliyetlerimiz, 
prosedürlerimiz, yönetmeliklerimiz, kalite politikamız duyurulmakta, onlarında görüşleri 
alınmaktadır. 
 
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 
 
AKENERJİ’ de ISO 9001-2000 belgesinin alınması amacıyla Kalite Proje Ekibi kurulmuştur. 
Bu ekibin amaçları arasında tüm birimlerle işbirliği yaparak çalışanlardan gelen önerileri yıl 
içinde değerlendirmek, sonuçları yönetimin onayına sunmak bulunmaktadır. Yapılan bu 
çalışma AKENERJİ’ nin şirket içi iletişimde önemli bir yer tutar. 
 
15. İnsan Kaynakları Politikası 
 
İnsan kaynakları politikamız, çalışan memnuniyetine dayalı insan kaynakları uygulamaları ve 
sahip olduğu kaliteli işgücüyle sektörde örnek teşkil eden herkesin mensubu olmayı öncelikle 
tercih ettiği bir kurum olmaktır. 
AKENERJİ, kendi alanında uzman veya uzmanlaşmaya aday potansiyel sahibi, iyi eğitimli ve 
şirketin hedefleri doğrultusunda hareket eden kadro yapısı kurmaya özen gösterir. 
Bu anlamda yaklaşımımız, şirket ortak yetkinlikleriyle paralel, değişim odaklı, stratejik bilince 
sahip, çözüm üretebilen, güçlü iletişim becerisiyle beraber takım çalışmasına yatkın ve sonuç 
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odaklı insan gücüyle, sektörün değişen koşullarında rekabetsel avantajımızı devam 
ettirmektir. 
AKENERJİ, çalışanlarına tüm potansiyellerini sergileyebilecekleri yaratıcı ve geliştirici bir 
kültürü destekleyen bir çalışma ortamı sunmayı ilke edinmiştir. 
 
16. Müşteri İlişkileri Hakkında Bilgi 
 
Türkiye’nin önde gelen 400’ün üzerindeki sanayi ve ticarethane kuruluşlarına elektrik enerjisi 
tedarik eden AKENERJİ, satış ve pazarlama faaliyetlerini müşteri odaklı hizmet anlayışıyla 
yürütmektedir. 
 
Müşterilerinin bir kısmının elektrik enerjisi ihtiyacı ulusal enerji şebekesi üzerinde TEİAŞ ve 
TEDAŞ hatları vasıtasıyla karşılanırken (transfer müşterileri),diğerlerinin enerji ihtiyacı ise 
AKENERJİ Santralarından müşteriye kadar tesis edilen direkt hatlar vasıtasıyla 
karşılanmaktadır(bara müşterileri). 
 
Transfer müşterilere tedarik edilen enerjinin teknik kalitesi TEDAŞ hatlarının kalitesiyle sınırlı 
olup, bara müşterilerine tedarik edilen enerjinin teknik kalitesi ise AKENERJİ’nin yüksek kalite 
standartlarında sunulmaktadır. Gerek transfer müşterileri, gerekse bara müşterilerine verilen 
hizmet kalitesinin yüksek standartta sağlanabilmesi için periyodik olarak Müşteri Memnuniyeti 
Anketi yapılmaktadır. Anket sonuçlarına göre, gerekli durumlarda, müşteri memnuniyetini ve 
hizmet kalitesinin arttıracak şekilde AKENERJİ’nin iş süreçlerinde gerekli değişiklikler 
yapılmaktadır. 
 
Ayrıca müşteri şikayetlerini değerlendirmek üzere Müşteri Şikayet Formu uygulaması 
yürütülmektedir. Müşterilerden gelen bildirimlerin sonucuna göre hizmetlerde gerekli 
iyileştirmeler yapılmaktadır. 
 
17. Sosyal Sorumluluk 
 
AKENERJİ, ISO 9001:2000 Kalite Sistem belgesi almış olup topluma karşı olan 
sorumluluğunun bilinciyle,çevre kirliliğini önlemek ve doğal kaynakları korumak için 
faaliyetleri esasında gerekli önlemleri alan bir kuruluştur. Kuruluşumuzun kalite politikası 
kapsamına da giren yenilikçi ve çevreye uyumlu teknolojilerin bulunması, geliştirilmesi ve 
uygulanmasına azami özen gösterilmektedir. Uygulanan her türlü yenilikçi projelerde ÇED 
Raporu (Çevresel Etki Değerlendirme) hazırlanmaktadır. Kuruluşumuzda, atıklarımızın Çevre 
Mevzuatına uyum çerçevesinde bertaraf edilmesine özen gösterilmektedir. 
 
AKENERJİ’de işçi sağlığı ve iş güvenliği hususu öncelikli konu olup, işçilerin sağlığını ve 
güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil gerekli her 
türlü önlemler alınmakta, organizasyonlar yapılmakta, araç ve gereçler sağlanmakta, gerekli 
prosedür ve talimatlar hazırlanarak bu konuda çalışanlar bilgilendirilmektedir. 
 
Kurulduğu günden bu yana, AKENERJİ’nin mevcut santralları çevresinde yaşayanların 
AKENERJİ hakkında olumlu algılamaları, sağlanan iş imkanları, ekonomik ve diğer katkılar 
sayesinde artarak devam etmektedir. 
 
AKENERJİ, Türkiye Kojenerasyon Derneği tarafından düzenlenen  ‘En Başarılı Kojenerasyon  
Tesisi Yarışması’nda 2003 yılında birincilik kazanmıştır. 
 
Şirketimiz aleyhine açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır. 
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BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU 
 
18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler 
 
Altı kişiden oluşan yönetim kurulu, Başkan, Başkan Yardımcısı Üye ,Üye, Üye  (bağımsız 
denetimden sorumlu) iki kişi ve üye (genel müdür) olmak üzere teşkil etmiştir. Yönetim 
kurulunda dört kişi icracı olarak bulunmaktadır. Kendi aralarında işin nevine göre görev 
bölümü yapmışlardır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler 
alması belirli kurallara bağlanmamıştır. 
 
19.Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 
 
Yönetim Kurulumuz, ilgili maddelerde belirtilen niteliklerin tamamına haiz üyelerden 
oluşmuştur. 
 
ÖMER DİNÇKÖK   : 25.07.1948 İstanbul doğumlu, Şirketin Yönetim 
Kurulu Başkanı, ayrıca diğer Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim 
Kurulu Başkanıdır. Türk Sanayicileri ve Genç İş Adamları Derneği’nin ve İstanbul Sanayi 
Odası’nın eski başkanıdır. Robert Koleji İş İdaresi ve Ekonomi Enstitüsü mezunu ve 1971 
yılında İngiltere Sussex Üniversitesi’nde MBA yapmıştır. 
 
ALİ RAİF DİNÇKÖK  : 25.08.1944 İstanbul doğumlu, Şirketin Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilidir. Avusturya Lisesini bitirdikten sonra Aahen Üniversitesi’nden Tekstil 
Mühendisliği diploması aldı. İş hayatına babası merhum Raif Dinçkök’ün kurmuş olduğu, 
çeşitli sahalarda faaliyet gösteren, 33 sanayi ve ticari şirketi bünyesinde toplayan AKKÖK 
Şirketler Grubu’nda başladı. Halen grup bünyesinde yer alan şirketlerin Yönetim Kurulları’nda 
Başkan ve Başkan Vekilliği veya Murahhas Üye görevlerini yürütmektedir. Almanca, İngilizce 
ve İtalyanca bilen Ali Dinçkök iki çocuk babasıdır. 
 
EROL LODRİK   : 28.05.1944 İstanbul doğumlu, Yönetim Kurulu Üyesi, 
1964 yılından beri Emboy Yüntaş Teks. San. ve Tic. A.Ş. ve Emniyet Tic. ve San. A.Ş. de 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve yöneticiliği yapmaktadır. İngilizce, Fransızca, İtalyanca bilen Erol 
Lodrik iki çocuk babasıdır. 
 
ZAFER TUNCEL   : 1942 yılında Trabzon’da doğdu. 1967 yılında İktisadi 
ve Ticari İlimler yüksek okulunun Maliye-Muhasebe bölümünden mezun oldu. 1969 yılında 
Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş. ’de göreve başladı. Halen şirketimizin Denetimden Sorumlu 
Yönetim Kurulu üyesidir. Akkök Şirketler Grubuna bağlı Akhavacılık Yönetim Kurulu 
Başkanlığı yapmaktadır. 
 
REMZİ ÖNDER KARADUMAN    : 17.11.1949 Keskin doğumlu, Şirketin Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Genel Müdürüdür. Gazi Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunudur. Kamuda 
Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı (DLH) Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel 
Müdürlüğü’nde Genel müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür olarak, (DHMİ) Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde ise Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür 
olarak görev yaptı. Özel Sektörde Sektör Başkanlığı görevinde bulundu. 15.05.2000 
tarihinden bu yana Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür olarak görevini 
sürdürmektedir. 
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HÜSAMETTİN KAVİ  : 15.04.1950 İstanbul doğumlu, 1972 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi  İnşaat Fakültesinden mezun oldu. 1978 yılında Kavi Kablo ve Emaye 
Bobin Teli San. A.Ş.’de göreve başladı. 1989 yılında şirketin Genel Müdürlüğü’ne  getirildi. 
Nisan 2001 den günümüze AKENERJI  de Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Kavi, 2 Aralık 2002 
de Emaye Bobin Teli sektöründe ortak girişim şirketi (Emsan, Kavi, Botel, Bektaş Ortaklığı) 
olarak kurulan Bemka A.Ş’nin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir 
 
RAİF ALİ DİNÇKÖK  : 20.09.1971 İstanbul doğumlu,  Boston Üniversitesi 
İşletme Bölümü 1994 mezunudur. 1994-2000 yılları arasında Akal Tekstil San. A.Ş.’ de 
Satınalma bölümünde, 2000-2003 yılları arasında Akenerji’de koordinatör olarak çalışmıştır. 
Şuanda  Akkök Yönetim Kurulu Üyesi ve icra kurulu üyesidir. 
 
 
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri 
 
MİSYON:  
 
Kesintisiz ve güvenilir enerjiyi rekabetçi fiyatlarla tedarik ederek, müşterilerimize rekabet 
avantajı kazandırmak. 
 
VİZYON:  
 
Farklı kaynaklara dayalı ve son teknolojinin kullanıldığı enerji üretim tesisleri ile Türkiye'nin 
pazar payı en yüksek enerji üretim şirketi olmak.   
 
Misyon ve Vizyon, tüm AKENERJİ çalışanları ile, toplantılar, oryantasyon gibi yöntemler ile 
sistematik olarak paylaşılmaktadır.  
 
Şirketimiz, her yıl başında o yıla ait şirket hedeflerini belirlemekte, gerektiğinde revize 
etmekte; şirket ve bölüm hedeflerini çalışanlarımızla paylaşmaktadır. Şirket hedeflerimiz; ana 
amaç, ara amaç, şirket politika ve stratejilerine uygun olarak her yıl başında Genel Müdür ve 
Üst Yönetim tarafından istişare edilerek belirlenmektedir. Yıllık olarak belirlenen Şirket Temel 
Hedefleri ışığında Genel Müdür Yardımcıları, kendi birimlerine ait bölüm hedeflerini 
hazırlamakta ve Genel Müdürün onayına sunmaktadır. Bölüm hedefleri aynı zamanda Kalite 
Yönetim Sistemi amaç ve hedefleridir. Bireysel hedefler, bölüm hedeflerine ulaşmak için 
organizasyonun belirlenen seviyelerinde oluşturulan alt hedefler olup tüm çalışanlara 
paylaştırılmaktadır. Her yıl Temmuz ayı içerisinde her bir çalışan ve ilk amiri bir araya gelerek 
bireysel hedefleri izleme ve gözden geçirme toplantıları yapmaktadır. Konulan hedefler, 
Yönetim tarafından Gözden Geçirme Faaliyet toplantılarında ara ve yıl sonu dönemlerde 
değerlendirilmektedir. 
 
21. Risk Yönetim ve İç kontrol Mekanizması 
 
Şirketimizde, risk yönetimini etkin gerçekleştirmek amacıyla ayda bir kez Finansman ve Risk  
Yönetimi Kurulu yapılır. Kurula genel Müdür başkanlık eder. Diğer üyeler,iki İcra kurulu 
Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı (Mali işler), Koordinatör ve Pazarlama Müdürü’nden 
oluşmaktadır. Bu kurulda şirketin mali performansını değerlendirmenin yanısıra Şirketin ticari 
ve finansal riskleri değerlendirilir. Özellikle alacak riski yönetiminde ne tür finansal 
enstrümanlar kullanılacağı, müşteri bazında risk seviyeleri değerlendirilir. Şirketin net döviz 
pozisyonu takip edilerek kur riski taşımaması sağlanır. 
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Ayrıca AKENERJİ’de uygulanan teknolojilerin doğal bir sonucu olarak var olan risklerin; 
çalışanlarımızın sağlıklarına ve güvenliklerine, işyerimize ve çevreye herhangi bir tehlike 
oluşturmayacak şekilde kontrol altında tutulmalarının  izlenmesini sağlamak amacıyla tüm 
fabrikayı kapsayan “Risklerin kontrol Altında Tutulmalarının İzlenmesi” prosedürü 
uygulanmaktadır. 
 
 
 
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları  
 
Şirket yöneticilerinin  görevleri yazılı iş çerçeveleri ile belirlenmiş olup yapılan görev 
değişikliklerine göre devamlı güncellenmektedir. Şirket yönetim kurulunun yetkileri ana 
sözleşmede belirlenmiştir. Yöneticilerin yetkileri her yıl yeniden düzenlenmektedir. 
 
23. Yönetim  Kurulunun Faaliyet Esasları  
 
Şirket Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmek ve iletişimi sağlamak üzere sekreterya görevini 
yapan bölüm şirketimizde mevcuttur. Şirketin ana sözleşmesinde belirlenen yetkiler 
çerçevesinde Yönetim Kurulu faaliyetlerini icra etmekte olup bugüne kadar tüm kararlar 
oybirliğiyle alınmıştır. YK üyelerinin ağırlıklı oy hakkı yoktur olumsuz oy hakkı mevcut olup 
bugüne kadar kullanılmamıştır. 
 
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı  
 
Türk ticaret Kanunu’nun  334 ve 335. maddeleri gereğince Genel Kurul’da Yönetim Kurulu 
üyelerinin rekabet etme yasağı kaldırılmış olup bugüne kadar hiçbir Yönetim kurulu üyesinin 
şirketle rekabetinden dolayı bir çıkar çatışması oluşmamıştır. 
 
25. Etik Kurallar   
 
Şirket ve çalışanlarımız için belirlediğimiz etik kuralları bilgilendirme politikası çerçevesinde 
toplantılar, oryantasyonlarla açıklarız; 

 
- Müşterilerimize kesintisiz ve güvenilir enerji sağlarız.  
- Çevreye karşı duyarlıyız. 
- Biz AKENERJİ ailesiyiz. 
- Üstünlüğümüzün sırrı insanımızdır.  
- Çalışanımız paylaşmayı bilir. 
- Ekip çalışmasına inanırız.  
- Katılımcı ve dinamiğiz. 
- Yeniliklere açığız. 
- Gerektiğinde fedakarlık ederiz. 
- Alçakgönüllü ve saygılıyız. 
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İnsan Kaynakları yeniden yapılandırılması çalışmaları sırasında AKENERJİ Ortak 
Yetkinlikleri belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur. Buna göre AKENERJİ çalışanlarının 
ortak yetkinlikleri şöyledir.  
 
 
 
ARAŞTIRMACILIK VE 
BİLGİ EDİNME : En iyi uygulamalar konusunda güncel kalmak ve işinde doğru     
                                             kararlar  alabilmek için kişinin kendi iş çevresi ve ekonomik,    
                                             sosyal, politik çevredeki gelişmeler hakkında daha fazla bilgi   
                                             edinme isteğidir. Kişi, iş için gerekli olan rutin soruları sormanın   
                                             ötesinde insanlar ve konular hakkında derinlemesine araştırma  
                                             yapma; işe yönelik problemler veya fırsatlarla ilgili bilgi toplama  
                                             ve kurumun bütününe ve dışına bakarak işe dair derinlemesine   
                                             bir anlayış geliştirme yeteneğine sahiptir. 
BAŞARMA ARZUSU : Daha iyisini yapma, mükemmele ulaşma, kendisinin ve  
   başkalarının performansını geliştirecek zorlayıcı hedeflere  
                                             ulaşma arzusu ve güdüsüdür. Bu yetkinlik , yenilikler yaratmayı  
                                             ya da mevcut işleri farklı biçimde yapmayı da içerir. 
KALİTE ODAKLILIK : Bu yetkinlik, kişinin hataları en aza indirgemek ve yüksek  
                                             kalitede iş çıkarmak için işlerini ve iş ile ilgili verileri sürekli düzen  
                                             ve kontrol altında tutulmasıdır.  Düzeni sağlamak amacıyla ,  
                                             yapılan işlerin kurallara ve belirlenen süreçlere uygunluğunun  
                                             takip edilmesi gerekir. Kişi mevcut sistemlerin işin yapılışına  
                                             uygunluğunu sorgular, gerekirse mevcut sistemde iyileştirmeler  
                                             yapar veya yeni/kalıcı sistemler oluşturur. 
MÜŞTERİ ODAKLILIK 
( İÇ – DIŞ ) : Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için onlara içtenlikle  
                                             yardımcı olma ve hizmet verme isteğidir.  Kişinin tüm çabası,  
                                             müşterinin ihtiyaçlarını tanımlamaya, karşılamaya ve hiçbir  
                                             ayrımda bulunmadan en iyi şekilde hizmet vermeye odaklıdır.  
                                             ‘’Müşteri’’ sözcüğü, organizasyon içinde veya dışında, kişinin  
                                             verdiği hizmetin veya yaptığı işin alıcısı olan herkesi 
                                             kapsamaktadır. 
PROBLEM ÇÖZME : Bir durumu ya da sorunu kendi içinde parçalarına ayırarak  
                                             ve/veya adım adım mantıksal bir sıra takip ederek anlayabilmek  
                                             ve çözüm getirebilmektedir. Problem çözme, durumlar/olaylar  
                                             arasındaki çok belirgin olmayan bağlantıları görmeyi, karmaşık  
   sorunların altında yatan kilit unsurları belirlemeyi ve alternatif                      
                                             çözüm önerileri geliştirmeyi gerektirir. Bu yetkinlik ayrıca  
                                             alışılagelmiş kalıpların dışında düşünebilmeyi de içermektedir. 
 
 
 
26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı 
 
Bu bölümde yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek 
amacıyla denetimden sorumlu komite yanında kurumsal yönetim komitesi veya başkaca 
komiteler oluşturup oluşturmadığı, komitelerin başkan ve üyeleri ve nitelikleri,toplanma sıklığı 
ve ilgili dönemdeki faaliyetleri ile bu faaliyetleri yerine getirirken takip edeceği prosedürlerin 
olup olmadığı belirtilecek, kurumsal yönetim komitesi oluşturulmaması halinde gerekçesi 
açıklanacaktır. 
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Ayrıca, yönetim kurulunda oluşturulan her bir komite bazında komite başkanlarının bağımsız 
yönetim kurulu üyeleri arasından seçilip seçilmediği, komitelerin iki üyeden oluşması halinde 
her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli 
olmayan üyelerden oluşup oluşmadığı, bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede 
görev alıp almadığı, söz konusu prensiplere uyulmaması halinde gerekçesi ile bu prensiplere 
tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına yer verilecektir. 
Şirket yönetim kurulu 5 icracı 2 bağımsız denetimden sorumlu üyelerden olmak üzere 7 
kişidir.Her üç ayda bir mali tablolar Denetim Komitesi’nin onayından geçtikten sonra 
Yönetim Kurulu’nun görüşlerine sunulur. 
 
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar 
 

Bu bölümde yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların 
belirlenmesinde kullanılan kriterler, yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının tespitinde 
yönetim kurulu üyelerinin performansına dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak 
bir ödüllendirmenin uygulanıp uygulanmadığı belirtilecektir. 

 
 

Bu bölümde ayrıca şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç verip 
vermediği, kredi kullandırıp kullandırmadığı, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini 
uzatıp uzatmadığı, şartlarını iyileştirip iyileştirmediği, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi 
adı altında kredi kullandırıp kullandırmadığı veya lehine kefalet gibi teminatlar verip 
vermediği, eğer bu hususlardan birisi yada birden fazlası uygulanmış ise bunun gerekçesi ile 
bundan doğan çıkar çatışmaları açıklanacaktır. 
 
Şirket yönetim kuruluna sağlanan maddi haklar şirket ana sözleşmesinde yazılıdır. Şirket ana 
sözleşmesini 7.maddesine göre her yıl genel kurulda tespit edilen aylık ücretler ile yine ana 
sözleşmenin 27/3 maddesindeki safi kardan %2,5 nispetinde SPK mevzuatına göre dağıtılan 
kardan tefrik olur. Bunun dışında şirket yönetim kurulu üyelerine herhangi bir mali hak 
sağlanmaz. 
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