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Ekonomik krize aldırmadan yatırımlarına devam etti 
 

Akenerji’nin 2009 satış geliri  
464 milyon TL 

 

 

Türkiye’nin  önde  gelen  özel  sektör  elektrik  üreticilerinden Akenerji  Elektrik 
Üretim  A.Ş.,  1  Ocak‐31  Aralık  2009  faaliyet  dönemi  konsolide  faaliyet 
sonuçlarını açıkladı.  
 
Buna göre Akenerji’nin 2009 yılı net  satış geliri 464 milyon TL olurken, Faiz, 
Amortisman  ve  Vergi Öncesi  Karı  (FAVÖK)  60 milyon  TL  olarak  gerçekleşti. 
Şirketin net kârı ise 24 milyon TL olarak açıklandı.     
  
2008  yılı  son  çeyreğinden  itibaren  tüm  dünyada  hissedilmeye  başlanan  ekonomik  krizin 
etkisiyle  2009  yılında  elektrik  tüketiminin  yaklaşık  %2,4  oranında  azalması  ve  yine  aynı 
dönemde bu  gevşek  talep  sonucunda  serbest piyasadaki  (DUY)  elektrik  fiyatlarının  yüksek 
seyretmemesi,  Akenerji  bilançosuna  olumsuz  yansıdı.  Bu  dönemde  Akenerji’nin  sattığı 
elektrik  miktarı,  geçen  yıla  göre  yüzde  19  düştü.  Bu  gerilemede,  elektrik  talebindeki 
azalmanın  yanı  sıra  16  yıldır  işletilmekte  olan  Yalova  Santrali’nin Nisan  ayı  sonu  itibariyle 
Akkök Grubu şirketlerinden Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş.’ye devri de etkili oldu.   
 
2009, Akenerji’de değişim yılı oldu… 

Tüm dünyanın “yüzyılın krizi” diye tanımladığı zorlu bir ortamda Akenerji, operasyonel açıdan 
köklü  bir  değişim  geçirdi.  Türk  sanayisinin  yoğun  olarak  bulunduğu  bir  bölgede  elektrik 
dağıtım  faaliyeti gösteren ve elektrik sektöründe entegre bir  şirket olma yolunda büyük bir 
hamle  yapmasını  sağlayan  SEDAŞ’ı  2009  yılının  ilk  çeyreğinde  devraldı.  Akenerji’nin 
özsermaye yöntemi  ile  finansal  tablolarına konsolide edilen SEDAŞ’ın  finansal  tablolara 1,2 
milyon TL olumlu katkısı oldu.  
 



 
 
Yatırımlarda yenilenebilir kaynaklar gözde… 

Yatay büyüme stratejisini, üretimde kaynak çeşitliliği  ile birlikte yenilenebilir ve yerli kaynak 
üretimi üzerine kuran Akenerji, hidroelektriğin yanı sıra rüzgâr enerjisiyle  ilgili yatırımlarına 
2009 yılında da devam etti ve Balıkesir’de 15 MW kurulu gücündeki rüzgâr santrali projesini 
Eylül 2009 itibariyle devreye aldı.  
 
Piyasalardaki  finansal  sıkışıklığa  rağmen,  devreye  giren  ilk  yenilenebilir  enerji  kaynağına 
dayalı 15 MW’lık  rüzgar projesi  ve yatırımlarına devam ettiği  toplam 64 MW’lık Himmetli, 
Gökkaya ve Bulam Hidroelektrik Santralleri için sırasıyla HSBC Bank PLC’den ve Türkiye Sınai 
Kalkınma  Bankası  A.Ş.’den  yatırım  kredisi  kullandı  ve  böylece  yenilenebilir  kaynağa  dayalı 
mevcut bütün lisanslı projelerinin finansmanını tamamlamış oldu.  
 
Akenerji’den  yapılan  açıklamada,  Türkiye’nin  önde  gelen  sanayi  kuruluşlarından  Akkök 
Şirketler  Grubu  ile  Orta  ve  Doğu  Avrupa’nın  lider  enerji  şirketi  CEZ  arasında  imzalanan 
Stratejik  Ortaklık  Anlaşması  uyarınca  hisse  devir  işlemlerinin,  15  Mayıs  2009  tarihinde 
tamamlandığı  belirtilerek  şöyle  denildi:  “Bu  birleşme,  Akenerji’nin,  Türkiye’de  enerji 
sektörünün  öncü  ve  yönlendirici  oyuncularından  biri  olduğunu  göstermesi  bakımından 
2009’un  önemli  olaylarından  biriydi.  Bu  birleşmeden  aldığımız  ivmeyle  önümüzdeki  5  yıl 
içerisinde  3.000  MW  kurulu  güce  ulaşmayı  ve  Türkiye’nin  hızla  artan  enerji  açığının 
giderilmesinde  kilit  rol  üstlenmeyi  hedefliyoruz.  Yine  bu  yıl  içinde  yatırım  hazırlık 
çalışmalarına başladığımız Egemer projemizin 2013  yılında  ve  yaklaşık 1 milyar ABD Doları 
yatırımla hayata geçmesini planlıyoruz.” 
 
Akenerji’nin  operasyonel  satış  faaliyetlerini  etkileyen  bir  başka  düzenlemenin  de  1  Aralık 
2009’da  yürürlüğe  giren  Elektrik  Piyasası  Dengeleme  ve  Uzlaştırma  Yönetmeliği  (DUY) 
olduğuna  dikkat  çekilen  açıklamada,  “Gün  öncesi  planlama  süreci,  talep  tahminini 
bildirilmesi,  tüketim  tahminlerinin bildirilmesi, yük alma ve yük atma  teklifleri,  sistem alış‐
satış  teklifleri,  gün öncesi piyasada  tekliflerin değerlendirilmesi,  sistem  alış‐satış  formülleri 
gibi konularda değişiklikler yapılan yönetmeliğe sektörün uyum sağlaması sürecinin birkaç ay 
süreceğine inanıyoruz” denildi. 
 
Elektrik talebi 4. çeyrekte yeniden yükselişe geçti 

Küresel  ekonomik  kriz  nedeniyle  özellikle  sanayi  üretiminde  yaşanan  düşüşe  bağlı  olarak 
2008  yılının  Ekim  ayından  itibaren  zayıflayan  elektrik  talebinin,  2009’un  dördüncü  çeyreği 
itibariyle olumlu sinyaller vermeye başladığı belirtilen açıklamada, “Elektrik tüketimi 2009’un 
Aralık ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,4 artış gösterdi. Küresel krizden çıkış 
sinyallerine  paralel  olarak,  ülkemizde  2010  yılının  ikinci  yarısından  itibaren  ekonomik 
görünümde bir toparlanma ve elektrik talep artışının yeniden hızlı bir artış sürecine girmesini 
bekliyoruz” denildi. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.  Hakkında 

1989 yılında faaliyete geçen Akenerji, Türkiye’nin ilk otoprodüktör grubu statüsünde elektrik 
üreticisidir. Ülkemizdeki en büyük özel sektör elektrik üretim şirketlerinden biri olan Akenerji, 
serbest tüketici belgesi olan müşterilerine ve DUY sistemine enerji vermektedir. 
 
Akenerji, mevcut yenilenebilir enerji yatırım portföyü ve özelleştirme fırsatlarının yanı sıra farklı 
yakıt kaynaklarına dayalı yatırım imkânlarını da takip etmekte ve incelemektedir. Akenerji, 
üretimde kaynak çeşitliliğine ulaşmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim 
yatırımlarına ağırlık vermiştir. Bu kapsamda, 2003 yılından itibaren hidroelektrik santral ihalelerine 
katılan Akenerji, 2005 yılında Çınarcık HES ve Uluabat Kuvvet Tüneli ile Akocak regülâtörleri ve 
Akocak HES ihalelerini kazanarak, üretim çeşitliliği alanındaki çalışmalarına büyük hız vermiştir. 
Balıkesir’de kurulan ve yılda 52 milyon kW saat  elektrik üretecek olan Ayyıldız Rüzgar Enerji 
Santrali, Eylül 2009 itibariyle devreye alınmıştır. 
 
Bu kapsamda Akenerji, 373 MW’lık aktif kurulu gücüne ek olarak, toplam 373 MW kapasiteli 8 adet 
hidroelektrik ve 900 MW kapasiteli bir doğalgaz elektrik üretim santrali yatırımlarına devam 
etmektedir. Akenerji’nin planlama aşamasındaki yeni projelerinin de devreye girmesiyle birlikte 
kurulu gücünün 5 yılda 3.000 MW’a ulaşması hedeflenmektedir.  
 
Dağıtımda aktif ve öncü 
Akenerji, 2008 yılının Temmuz ayında Avrupa’nin lider enerji şirketi CEZ ile birlikte ortak girişim 
grubu oluşturarak, "AkCez" adı altında katıldığı, Özelleştime İdaresi’nin açtığı Elektrik Dağıtım 
Özelleştirme İhalelerinden, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ihalesini kazanmıştır. Sakarya, 
Bolu, Düzce ve Kocaeli bölgelerini içine alan ve 355 milyon dolarlık teklifle açılan ihaleyi 600 milyon 
dolarlık teklifiyle kazanan Akenerji-Akkök-CEZ Ortak Girişim Grubu, 11 Şubat 2009 tarihinde 
SEDAŞ’ı devir almıştır. Enerji sektöründe atılımlarıyla örnek teşkil eden Akenerji, SEDAŞ 
özelleştirmesi ile birlikte sektördeki öncü pozisyonunu güçlendirirken, enerji özelleştirmelerinin aktif 
bir oyuncusu olacağını bir kez daha göstermiştir. 
 
Prestijli stratejik ortaklık 
Toplam 20 milyar Euro pazar değeri ile Avrupa’nın en karlı, lider enerji şirketi CEZ ile eşit ortaklığa 
dayalı bir stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştır. Anlaşma kapsamında Akenerji'nin halka açık 
olmayan %75‘lik kısmında %50–50 stratejik ortaklık oluşturmak suretiyle Türkiye'ye ilk aşamada 
önemli miktarda yabancı sermaye girişi gerçekleştirilmiştir.  
 
Ekonomik ve kesintisiz enerji tedariki 
Müşterilerine ekonomik koşullarla elektrik enerjisi sağlayan ve sunduğu avantajları istikrarlı bir 
şekilde sürdürebilecek üretim kapasitesi ve piyasa öngörüsüne sahip olan Akenerji, sanayi, sağlık, 
iletişim, bilgi işlem, otelcilik, bankacılık ve alışveriş merkezi sektörlerinde faaliyet gösteren birçok 
kurumsal şirketin elektrik enerjisini tedarik etmektedir.  
 
Akenerji’nin benimsediği kazan - kazan ilkesinin ve müşteri odaklı büyüme stratejisinin bir sonucu 
olarak 2009 yılında enerji maliyetini azaltmak isteyen firmaların yaklaşık yarısı Akenerji’yi tercih 
etmiştir. Güçlü kurumsal yapısı ile Akenerji, Türkiye elektrik enerjisi sektörüne yön veren öncü 
konumunu korumaktadır. 
 
www.akenerji.com.tr 


