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Akenerji’nin ilk yarıyıldaki satış geliri  
155 milyon TL  

Türkiye’nin önde gelen özel sektör elektrik üreticilerinden Akenerji’nin  
1 Ocak–30 Haziran 2010 faaliyet dönemi konsolide faaliyet sonuçları açıklandı. 

Üretimden dağıtım ve pazarlamaya kadar entegre bir enerji şirketi olmak vizyonuyla faaliyet 

gösteren  Akenerji,  2010  yılının  ilk  yarısındaki  net  satış  gelirinin  155  milyon  TL;  Faiz, 

Amortisman  ve  Vergi  Öncesi  Karı’nın  (FAVÖK)  ise  14,1  milyon  TL  olarak  gerçekleştiğini 

duyurdu. 

 

2010  yılının  ilk  altı  aylık  döneminde  yeni DUY  sistemine  adaptasyon  sürecinin  sürmesi  ve 

oldukça yağışlı bir yıl olması  sebebiyle Türkiye genelindeki hidroelektrik  santrallerinin  fazla 

üretim yapmasına rağmen ulaşılan yüzde 9,1’lik FAVÖK marjının, şirket beklentileri dahilinde 

gerçekleştiği açıklandı. 

 

Türkiye’de  elektrik  üretim  miktarının  yüzde  44  gerilediği  yılın  ilk  yarısında,  Akenerji’nin 

elektrik  satış  miktarı  geçen  yılın  aynı  dönemine  göre  yüzde  11  azaldı.  Bu  düşüşte,  yeni 

Elektrik  Piyasası  Dengeleme  ve  Uzlaştırma  Yönetmeliği’nin  (DUY)  devreye  girmesi,  yeni 

piyasaya uyum  ve  geçen  yılın  ilk dört  ayında  işletilen  Yalova  Santrali’nin Nisan  2009  sonu 

itibariyle  Akkök Grubu  şirketlerinden  Aksa  Akrilik  Kimya  Sanayi  A.Ş.’ye  devredilmesi  etkili 

oldu.  

 

Akenerji ikili anlaşmalarla geniş bir ticari platform yaratacak 

Önceki  dönemlerde  satışlarının  ağırlıklı  kısmını  DUY’a  yönlendiren  Akenerji,  DUY 

piyasasındaki fiyatların cazibesini yitirmesi nedeniyle operasyonel karlılığını sürdürmek adına 

strateji değişikliğine gitti ve portföyündeki ikili anlaşmaları %70 seviyelerine yükseltti. 

 

Maliyetini düşürmek  isteyen müşterilerin  ihtiyacını karşılayabilmeyi ve aynı  zamanda  ticari 

bir  platform  yaratmayı  hedefleyen  Akenerji,  bu  amaçla  100  MW  kapasiteli  rüzgar 

santrallerine  sahip Polat Enerji  ile  tesislerinde üretilen enerjiyi yıl  sonuna kadar  satın alma 

hususunda bir anlaşma imzaladı.  



Akenerji’den  yapılan  açıklamada,  bu  anlaşmanın  ve  ayrıca  yılın  ikinci  yarısında  devreye 

girmeye başlayan hidroelektrik  santrallerin  finansal  tablolara olumlu yönde etkilerinin yılın 

üçüncü çeyreğinden itibaren izlenebileceği vurgulandı.    

 

Akenerji, 2010 yılının geri kalan kısmı için, halen inşası süren hidroelektrik santrallerinin yılın 

ikinci  yarısından  itibaren  devreye  girmesiyle  birlikte,  geçmiş  iki  yıldaki  FAVÖK  marjlarını 

yakalamayı hedefliyor. 

 

2009  Şubat  ayında  bünyesine  kattığı  SEDAŞ  ile  bir  yılı  aşkın  bir  süredir  ‘dağıtım’  alanını 

tecrübe  eden  ve  bölgede  operasyonel  açıdan  iyileştirmeler  yapan  Akenerji,  yıl  içinde 

SEDAŞ’ta müşteri hizmetleri, call center gibi alanlarda yaklaşık 20 milyon TL yatırım planlıyor.  

 

Mayıs ayında, 160 MW kurulu gücünde ve barajlı bir hidroelektrik  santral projesi  lisansına 

sahip  İçkale  Enerji’yi  devralan  Şirket,  yeni  yatırımlarının  ve  olası  başka  yatırımlarının 

finansmanında kullanmak üzere, yılın  ilk yarısında ödenmiş sermayesini 65,3 milyon TL’den 

375,8 milyon TL’ye yükseltti. 

 

Türkiye’de enerji talebi bu yıl %5–6 artacak 

Elektrik  tüketimi  2010  yılının  ilk  yarısında,  geçen  yılın  aynı  dönemine  göre  %6,7  artış 

gösterirken,  tüketilen  elektrik  miktarıyla  2008  yılının  ilk  yarısındaki  tüketim  seviyesi 

yakalanmış oldu. Bu görünüm ve yılın geri kalanıyla ilgili beklentiler, 2010 yılında Türkiye’de 

enerjiye olan talebin 2009 yılına oranla %5–6 oranında artacağına işaret ediyor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  Bu  kapsamda  103 MW  yenilenebilir 
enerji kaynağına dayalı üretim kapasitesine sahip ve  toplamda da 461 MW’lık aktif kurulu gücüne ek olarak, 2010 yılında 
devreye alacağı 198 MW kapasiteli 3 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 
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