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Akenerji’nin 3. çeyrekte satış geliri
%42 artışla 121 milyon TL oldu
Türkiye’nin önde gelen özel sektör elektrik üreticilerinden Akenerji’nin
1 Ocak‐30 Eylül 2010 faaliyet dönemi konsolide faaliyet sonuçları açıklandı.
Bu yıl içinde yatırımını tamamladığı 4 hidroelektrik santralini devreye alarak yenilenebilir
enerji yatırımlarına hız kazandıran Akenerji, 2010 yılının ilk dokuz ayındaki toplam satış
gelirinin 276 milyon TL olarak gerçekleştiğini duyurdu.
Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 24 milyon TL olurken, bunda yeni
devreye giren santrallerin amortismanı, finansal giderler, SEDAŞ’taki yatırımlar ve vergi
ödemeleri gibi konuların önemli etkisi hissedildi.
Akenerji’nin 2010 yılı 3. çeyrek satış geliri geçen çeyreğe göre %42 artışla 121 milyon TL
olarak gerçekleşti. Akenerji’nin elektrik üretim miktarı ise %82 artış gösterdi. Bu iyileşmede,
yaz aylarında elektrik tüketimindeki artışın etkili olduğu belirtildi.
2010 Haziran dönem sonu dolar kurunun, 30 Eylül 2010 itibariyle %7,8 oranında gerilemesi,
yoğun yatırım dönemi sebebiyle %60’ın üzerinde dolar cinsinden finansal yükümlülüğü
bulunan Akenerji’yi olumlu yönde etkiledi ve Şirket, 2010 yılının üçüncü çeyreğinde 27
milyon TRY kar elde etti.
Akenerji yetkilileri, yeni DUY piyasasının devreye girmesiyle bu piyasada oluşan fiyatların
önceki yıllara göre daha düşük seviyelerde gerçekleşmeye başlaması dolayısıyla Şirketin,
özellikle 2010 yılının ikinci çeyreğinde elektrik satış portföyünü yeniden şekillendirme yolunu
benimsediğini vurguladılar. Şirket, operasyonel karlılığını sürdürmek amacıyla portföyünde
ikili anlaşmaları önemli ölçüde artırdı.
Akenerji bugün itibariyle, aralarında turizm, sanayi, sağlık, finans ve alışveriş merkezi gibi
farklı sektörlerin bulunduğu geniş bir yelpazede 8.000’in üzerinde aboneye hizmet veriyor.
Özellikle son çeyrekte, elektrik satışlarının yönlendirildiği DUY piyasasındaki fiyatlar, bir
önceki çeyreğe göre, ülke genelindeki elektrik talebindeki artış ve mevsimsel etkilerin de
etkisiyle önemli oranda artış kaydetti.

Türkiye’nin önde gelen elektrik üreticilerden birisi olan Akenerji, diğer üreticilerin elektrik
üretim kapasitesini de satın alarak, ürettiği enerjinin çok daha fazlasının perakende ve toptan
satışını gerçekleştiriyor. Bu alanda Akenerji, mevcut kurulu gücünün üzerinde enerjinin
ticaretini gerçekleştirecek potansiyele sahip bulunuyor.
Akenerji oldukça karmaşık ve her üretici tarafından gerçekleştirilmesi mümkün olmayacak
organize ticari faaliyetleri sürdürme yeteneğini diğer üreticilerle gerçekleştirdiği anlaşmalarla
paylaşmaya devam edeceğini açıkladı. Bu alanda ilk olarak, Polat Enerji’nin tüm rüzgar
üretim kapasitesini satın almak üzere bir anlaşma imzalandı. Maliyetini düşürmek isteyen
müşterilerinin ihtiyacını karşılamak isteyen, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük ve etkin
enerji ticaret platformu hedefinde emin adımlarla ilerleyen ve pazar payını güçlendiren
Akenerji, yılın son çeyreğinde ikili anlaşmalar ile müşterilerine 1.384 mio kWh elektrik satışı
gerçekleştirdi.
Yenilenebilir enerjiye yatırım aralıksız sürüyor
Akenerji, dünya ekonomisinin daraldığı son iki yıllık dönemde Türk ekonomisine ve enerji
ihtiyacına yönelik yatırımlarını sürdürdü. Trabzon’un Araklı ilçesinde inşa edilen 81 MW’lık
kurulu güce sahip Akocak HES, 124 milyon dolarlık yatırımla Temmuz 2010’da devreye alındı.
Akocak HES, 761 metrelik düşüsüyle “Türkiye’nin düşüsü en yüksek 3. hidroelektrik santrali”
olma özelliğini taşıyor. Akocak’ta yılda 257 GWh elektrik üretimi hedefleniyor.
Adıyaman’da Bulam Çayı üzerine kurulan 7 MW kapasiteli Bulam HES ise Ağustos 2010’da
üretime başladı. Yaklaşık 24 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen Bulam HES’in Akenerji
üretim portföyüne yılda yaklaşık 33 GWh katkıda bulunması öngörülüyor.
Akenerji’nin, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Akçalar mevkiinde 150 milyon dolarlık yatırımla hayata
geçirdiği ve Türkiye’nin tek taraftan açılan en uzun tüneli olma özelliğine sahip Uluabat
Tüneli ve Hidroelektrik Santrali’nin ilk ünitesi ise bu ay ticari üretime geçti.
Akenerji tarafından Adıyaman’ın Besni ilçesinde, 64 milyon dolar yatırımla kurulan Burç
Bendi ve Hidroelektrik Santrali de Kasım ayı itibariyle üretime başladı. Akocak, Bulam ve
Uluabat HES’ten sonra bu yıl içinde devreye aldığı dördüncü hidroelektrik santrali olan Burç
Bendi’nin 28 MW kurulu gücüyle Akenerji’nin yenilenebilir kaynaklardan ürettiği toplam
enerji miktarı da 231 MW’a çıktı.
Akenerji, Adana’da bulunan Feke II HES’i (70 MW) de 2010 yılı sonuna kadar devreye almayı
planlıyor. Bu yatırımla birlikte Şirket, geçmiş iki yıldaki FAVÖK marjlarını yakalamayı
hedefliyor.
Üretimde olduğu gibi dağıtımda da öncü
Geçen yıl Şubat ayında SEDAŞ’ı devralarak elektrik sektöründe ‘üretim’ yanında ‘dağıtım’
işinde de aktif olacağını gösteren Akenerji, bir yılı aşkın bir süredir ‘dağıtım’ alanını tecrübe
ediyor ve bölgede operasyonel açıdan iyileştirmeler yapıyor. Akenerji’nin özsermaye yöntemi
ile finansal tablolarına konsolide ettiği SEDAŞ ve AkCEZ’in son çeyrekte finansal tablolara 10
milyon TRY olumlu katkısı oldu.

Elektrik talebi %8,6 artışla kriz öncesini yakaladı
Akenerji yetkililerinin verdiği bilgiye göre, elektrik tüketimi 2010 yılının ilk dokuz ayında,
geçen yılın aynı dönemine göre %8,6 artış gösterdi. Bu görünüm ve yılın kalanıyla ilgili olarak
Akenerji beklentilerini, 2010 yılında ülkemizde enerjiye olan talebin 2009 yılına oranla %5‐6
oranında artacağı şeklinde açıkladı. 2008‐2009 yıllarında yaşanan mali krizin etkisiyle düşen
elektrik tüketimi, 2009 yılı son çeyreğinden itibaren toparlandı ve bugün kriz öncesindeki
artış hızını tekrar yakaladı.
2009 yılı sonu itibariyle 194.000 GWh civarında gerçekleşen Türkiye elektrik tüketiminin 2010
yılında 200.000 GWh seviyesini aşması bekleniyor. Elektriğe olan talebin güçlenmesi ve yeni
hidroelektrik santrallerinin son çeyrekte devreye girmesi dolayısıyla Akenerji, yılın son
çeyreğinde performansıyla ilgili olumlu gelişmeler öngörüyor.

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,
ticarethanelere 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. Bu kapsamda 203 MW yenilenebilir
enerji kaynağına dayalı üretim kapasitesine sahip ve toplamda da 561 MW’lık aktif kurulu gücüne ek olarak, 2012 yılında
kadar kademeli olarak devreye alacağı 185 MW kapasiteli 5 hidroelektrik santrali ve 900 MW kapasiteli Egemer Doğal Gaz
Santrali ile 160 MW kurulu gücündeki Kemah HES projeleri tamamlandığında, Akenerji, Türkiye’deki enerji üretiminin
önemli bir bölümünü tek başına gerçekleştiriyor hale gelecektir.
Çevreye ve insana duyarlı üretim
En son teknolojiden faydalanarak ülke kaynaklarını ve zamanı en etkin şekilde kullanan Akenerji, yenilenebilir kaynaklarla
elektrik üreten tüm santralleri devreye girdiğinde 1 milyon tonu aşan karbondioksit (CO2) eşdeğeri salınımı engellemiş
olacaktır. Bir başka deyişle, Akenerji doğaya 82.600 hektar alanda yaklaşık 42,2 milyon ağacın sağladığı temiz havaya
eşdeğer bir katkıda bulunacaktır. Yenilenebilir santrallerinin tam kapasiteyle devreye girmesiyle Akenerji, yaklaşık 10 milyon
adet 60 W’lık ampulün aynı anda yanmasını sağlayacak güç üretecektir.
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

