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1. GENEL BİLGİLER: 

1997 yılında kurulan Aksa Enerji, bir Kazancı Holding iştirakidir. Temelleri 1950’li yıllarda atılan Kazancı Holding, bugün, dört 
kıtada üretim yapan,  8.000’i aşan çalışanıyla 21 ülkede faaliyet gösteren ve 173 ülkeye ihracat yapan küresel bir güçtür. 
Kazancı Holding, her biri sektöründe öncü konumda bulunan iştirakleri aracılığıyla, enerji üretimi, elektrik dağıtımı ve satışı, 
doğal gaz dağıtımı, jeneratör üretimi ve satışı ile enerji sektörünün lider gruplarından biridir. Grup, enerjinin yanı sıra tarım 
ve turizm alanlarındaki faaliyetleri ile de öncü ve örnek rol üstlenmektedir. 

2 kıtada 5 ülkedeki faaliyetleriyle halka açık en büyük serbest elektrik üreticisi olan Aksa Enerji Üretim A.Ş. (Aksa Enerji veya 
Şirket), projelendirmeden satın alma, inşaat ve montaja kadar tüm santral kurulum işlemlerini yetkin teknik ekipleriyle kendi 
bünyesinde gerçekleştirmektedir. Şirket, bugüne kadar kömür, akaryakıt, biyogaz, doğal gaz, rüzgâr ve hidroelektrik gibi 
çeşitli enerji kaynaklarını kullanarak 30’dan fazla enerji santrali inşa etmiş ve işletmiştir. Bu konudaki deneyimini acil enerji 
ihtiyacı içindeki ülkelerde santral kurulumlarıyla yurt dışına taşıyan Aksa Enerji, ülkelerin enerji ihtiyaçlarına garantili satış 
anlaşmalarıyla hızlı ve güvenilir çözümler sunmaktadır.  

KKTC’den sonra yurt dışında büyümeyi hedef edinen Aksa Enerji, globalleşme yolundaki ilk adımını 2015 yılında atmıştır. 
Verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını yurt dışına taşımak için harekete geçen Aksa Enerji’nin ilk hedefi Afrika olmuş; 
Şirket, Gana, Madagaskar ve Mali’de çok kısa sürelerde kurduğu ve devreye aldığı enerji santralleri ile Afrika pazarına 
açılmıştır. Garantili enerji satış sözleşmeleri ile Afrika’daki varlığını pekiştiren Aksa Enerji, acil enerji ihtiyacı olan tüm 
coğrafyalarda yeni yatırım projelerini yakından takip ederek global hizmet ağını daha da genişletmeyi hedeflemektedir.  

2010 yılında Aksa Enerji’nin hisse senetleri, AKSEN koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. Aksa Enerji’nin 
hisseleri, BIST 100, BIST Yıldız, BIST Elektrik ve BIST Sürdürülebilirlik Endekslerinde işlem görmektedir. Şirketimizin internet 
adresleri: http://www.aksaenerji.com.tr ve  http://www.aksainvestorrelations.com 
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE CEO’NUN MESAJI 

Değerli Paydaşlarımız, 

2020 yılına damgasını vuran COVID-19 salgını tüm dünya ekonomilerini daha önce eşi benzeri görülmemiş boyutta 
etkilerken, ekonomik durgunluk ve işsizlik küresel boyutta artış gösterdi. Ekonomik destek paketleri ve merkez 
bankalarının parasal genişlemeyi destekleyen politikaları sayesinde dünya ekonomileri olası felaket senaryolarına 
karşı direnç göstermeyi başardı. Öte yandan pandemi, özellikle iklim değişikliği, teknoloji, otomasyon gibi konuları 
daha fazla gündeme getirirken; küresel problemlere ortak akılla çözüm getirme anlayışı tüm dünyaya hakim oldu. 
Hızla devam eden aşılama çalışmaları belirsizlik ortamını bir miktar azaltırken aynı zamanda geleceğe umutla 
bakmamızı sağlıyor. 

Pandeminin Olumsuz Etkilerini En Hızlı Atlatan Ülkelerden Biri: Türkiye 

Pandemi, tüm dünya ekonomilerini olduğu gibi Türkiye’yi de oldukça olumsuz etkiledi. Ancak, zamanında alınan 
hızlı ekonomik önlemler sayesinde 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ekonomide V tipi toparlanma gerçekleşti. Öte 
yandan, makroekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik atılan adımlar meyvelerini verdi ve Türk Lirası yabancı 
para birimleri karşısında değer kazanmaya başladı. 

  

http://www.aksaenerji.com.tr/
http://www.aksainvestorrelations.com/


YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE CEO’NUN MESAJI (devamı) 

Tarihi Doğal Gaz Keşfi 

Pandemi, Türkiye’de de tüm sektörlerde faaliyet ortamını olumsuz etkilerken, sanayi üretiminin en önemli 
girdilerini barındıran enerji sektörünü de etkiledi. Ülke çapında alınan önlemler sonucunda özellikle Mart ve Nisan 
aylarında sanayi üretiminin neredeyse durma noktasına gelmesiyle elektrik talebinde ciddi daralma yaşandı. Öte 
yandan, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak ve cari açığın azaltılmasına önemli ölçüde katkı sağlayacak 
tarihi doğal gaz keşfine imza atıldı. İlk milli derin sondajla Karadeniz’de yapılan 405 milyar m3 düzeyindeki doğal 
gaz keşfinin, ülkemizin hem ekonomisi hem de enerji güvenliği açısından yılın en önemli gündem maddelerinden 
biri olduğunu düşünüyoruz. 

Fark Yaratan İş Modelimizle “Sınırları Aşıyoruz”  

Aksa Enerji olarak, yaklaşık altı yıl önce sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda örnek bir iş modeli 
geliştirdik. Derin sektörel bilgimizi ve tecrübemizi yurt dışına da taşımaya, acil enerji ihtiyacı olan bölgelerde 
Türkiye’de artık faal olmayan santral ekipmanlarımızı kullanarak hızlı aksiyon alarak düşük maliyetli çözümler 
sunmaya başladık. Gelişmekte olan bu ülkelerde ekonomik büyüme için gereken elektrik ihtiyacını karşılayarak 
yatırımlarımızı çeşitlendirmenin ve döviz bazlı gelirlerimizi artırmanın yanı sıra sağladığımız yerel istihdamla bölge 
ekonomilerine katkıda bulunduk. 

2020 yılında ise pandeminin getirdiği riskleri fırsata çevirmeye odaklandık. Bu dönemde sürdürülebilir büyüme, 
kârlılık ve verimliliğidaha da artıracak keşiflere imza attık. Küresel büyüme vizyonumuzla Mayıs 2020’de Özbekistan 
yatırımımızla ilk defa Asya kıtasına açılacağımızı müjdeledik. 2021 yılının son çeyreğinde devreye girmesi 
planlanan, Özbekistan’da 740 MW kurulu güce sahip olacak doğal gaz kombine çevrim santralleriyle portföyümüzü 
coğrafi olarak çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Ayrıca, Kongo Cumhuriyetinde 100 MW kurulu güce sahip olacak 
doğal gaz santralinin de işletme hakkına yönelik 30 yıllık imtiyaz sözleşmesine de 2021 yılının ilk günlerinde imza 
attık. Yine 2021 yılının ilk günlerinde Irak’a enerji ihracatı faaliyetlerine başladık. Bunda sonra da küresel büyüme 
vizyonumuzla etki alanımızı büyütecek ve ekonomik değer yaratacak yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam 
edeceğiz. 

Sağlam Mali Yapı ve Sürdürülebilir Karlılık 

Aksa Enerji olarak, sürdürülebilir büyüme ve karlılık odağıyla tüm dünyanın zorlu bir dönemden geçtiği 2020 
faaliyet ortamında da çok başarılı sonuçlara imza attık. 2020 yılı için belirlediğimiz ciro hedefimizi 2020 yılı 
içerisinde aştık ve geçtiğimiz yıl sonuna göre ciromuzu %30 artırarak, 7.2 milyar TL’ye çıkardık. Dönem sonunda 
%23 artışla 558 milyon TL konsolide net kâr olarak elde ettik. 1,497 milyar TL olarak gerçekleşen FAVÖK’ümüzün 
%66’ni yurt dışı santrallerimizden sağladıkı. Uluslararası yatırımlarımızla sadece kârlılığımızı büyütmekle kalmadık, 
borçluluğumuzu da her geçen dönem azaltmayı başardık. 2015’te 860 milyon ABD Doları seviyesinde olan net 
finansal borcumuzu 2020 sonunda 359 milyon ABD Doları’na düşürdük.  

Girişimci ruhumuz, enerji sektöründeki deneyimimiz, sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem, güçlü mali yapımız ve 
etkin risk yönetimimiz sayesinde hissedarlarımız için de değer yarattık. 2020 yılında Aksa Enerji’nin Borsa 
İstanbul’da işlem gören hisse senedi fiyatı nominal olarak %96 oranında arttı (BIST 100: %29). 

Pandemi, Sürdürülebilirlik Kavramının Önemini Bir Kez Daha Hatırlattı 

Tüm dünyayı sarsan pandemi; ekonomik ve toplumsal eşitsizlik, iklim değişikliği, dijitalleşme ve yenilikçilik gibi 
konularda farkındalığı artırırken bu süreçten öğrendiklerimizi daha iyi bir dünya inşa etmek için kullanmamız 
gerektiğini bizlere gösterdi. Sürdürülebilirliği her boyutuyla bir iş modeli olarak benimseyen bir şirket olarak, 
giderek derinleşen sorunlarımızın çözümü için hem bireysel hem de kurumsal düzeyde tüm hedeflerin odağında 
sürdürülebilirlik bakış açısının yer alması gerektiğini düşünüyoruz. 

Geride bıraktığımız zorlu yılda, temel önceliğimiz çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın sağlığını 
gözetmek ve kesintisiz hizmet sunmayı sürdürmekti. Santrallerimizde “önce sağlık” diyerek gerekli tedbirleri aldık 
ve temel bir ihtiyaç olan elektrik üretimine güvenli bir şekilde devam ettik. Bolu Göynük Termik Enerji 
Santralimizdeki en üst düzey tedbirlerimiz Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nden aldığımız “COVID-19 Güvenli  
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Pandemi, Sürdürülebilirlik Kavramının Önemini Bir Kez Daha Hatırlattı (devamı) 

Üretim Belgesi”yle tescillendi. Öte yandan, Antalya Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim 
Santralimiz ve Bolu Göynük Termik Enerji Santralimiz “Sıfır Atık” Belgesi almaya hak kazandı. 

Ekonomik, çevresel ve sosyal kalkınmayı önceliklendiren iş modellerimizle sürdürülebilirlik alanında örnek 
uygulamalara imza atıyor; bu konuda ortaklaşa atılan adımlara, mevcut politikalara destek veriyoruz. Borsa 
İstanbul’da işlem gören şirketlerin dahil edildiği BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 2021 döneminde de yer alarak 
sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalacağımızı üst üste altıncı kez taahhüt altına aldık. 

Aynı Kararlılık, Gayret ve Sorumluluk Bilinciyle Çalışarak Aksa Markasının Değerini Büyütmeye Devam 
Edeceğiz 

Aksa Enerji olarak, önümüzdeki dönemde de küresel marka olma vizyonumuz doğrultusunda yurt dışı pazarlardaki 
varlığımızı güçlendireceğiz. Acil enerji ihtiyacı olan ülkelerde yatırım yapmak, bu ihtiyacı karşılamak ve iş gücü 
yaratmak yine önceliğimiz olacak. Sürdürülebilir büyüme ve etki alanımızda yer alan tüm paydaşlarımız için değer 
üretme odağımızdan ödün vermeden enerji sektörünün saygın bir üyesi olarak sınırları aşmaya devam edeceğiz.  

Bu vizyon doğrultusundaki yolculuğumuza eşlik eden ve gelecek hedeflerimizin de temel bileşeni olarak 
gördüğümüz çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 

Saygılarımla, 

Cemil KAZANCI  

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO 

A. ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Aksa Enerji’nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. 

  
Hisse Tutarı (TL) 

 
% 

Kazancı Holding A.Ş. (*)          486.950.830   79,415% 
Halka açık kısım          126.199.038   20,581% 
Diğer  19.250               0,003% 
Toplam          613.169.118   100,000% 

 
(*) Kazancı Holding’in, 2012, 2013 ve 2018  yıllarında halka açık kısım altında bulunan paylardan yaptığı alışlar ile elde etmiş 
olduğu paylar yukarıdaki tabloda Kazancı Holding A.Ş. payları içinde gösterilmiştir. Kazancı Holding’in halka açık paylar 
içinden satın almış olduğu hisselerle beraber ortaklığımızdaki pay oranı %79.415’dır. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bu paylar 
4.958.962 (31 Aralık 2019: 4.958.962) adettir. 
 
Not: Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapısı 2020 hesap dönemi içinde değişmemiştir.  

 

B.   İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER 

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.  



C.  ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ 

a) Yönetim Kurulu üyeleri ve görev süreleri 

Adı-Soyadı Görevi Görev Süresi 
   
Şaban Cemil Kazancı Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO 30.07.2019-29.07.2022 
Ahmet Serdar Nişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 30.07.2019-29.07.2022 
Tülay Kazancı Yönetim Kurulu Üyesi 30.07.2019-29.07.2022 
Ömer Muzaffer Baktır  Yönetim Kurulu Üyesi 30.07.2019-29.07.2022 
Mehmet Akif Şam (*) Yönetim Kurulu Üyesi 30.07.2019-29.07.2022 
Yaşar Erkin Şahinöz (**) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 30.07.2019-29.07.2022 
Murat Yeşilyurt   Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  30.07.2019-29.07.2022 
İlhan Helvacı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  30.07.2019-29.07.2022 

 
(*) Aksa Enerji Üretim A.Ş.‘de 27 Nisan 2017 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Mehmet Akif Şam, 
sürdürmekte olduğu Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'nden 13 Ocak 2021 tarihi itibarıyla istifa 
etmiştir. 
   
Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin 13 Ocak 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, görevinden ayrılan Sn. Mehmet Akif Şam'ın 
yerine Sn. Korkut Öztürkmen'in yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına 
karar verilmiştir. 
 
(**) Şirketimizin 30 Temmuz 2019 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Yaşar Erkin 
Şahinöz, sürdürmekte olduğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden, Denetim Komitesi Başkanlığı'ndan ve Riskin Erken 
Saptanması Komitesi Başkanlığı’ndan 29 Aralık 2020 tarihi itibarıyla istifa etmiştir. 
 
Şirket Yönetim Kurulu, yıl içinde 6 kez toplanmış olup, toplantılara tüm üyeler katılım sağlamıştır. 
 
YÖNETİM KURULU ÖZGEÇMİŞLERİ 
 
Şaban Cemil Kazancı 
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO 
Cemil Kazancı, çalışma hayatına aile şirketlerinde başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik 
görevlerinde bulunan Kazancı, daha sonra Grubun enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek 
amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji’nin kuruluşunda aktif rol almıştır. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 
CEO görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO, Grup şirketlerinde ise Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 
 
Ahmet Serdar Nişli 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Serdar Nişli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans dereceleri alarak 
mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Çayırhan Termik Santrali (TEK) ve özel sektörde 18 yıl farklı görevler üstlenen Nişli, 
1996 yılında Kazancı Holding bünyesine katılmıştır. Aksa Enerji’de Genel Müdür olarak görev yapmış olan Nişli, görevine 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir. 
 
Tülay Kazancı 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Tülay Kazancı, aynı zamanda 2010 yılı Nisan ayından bu yana Aksa Enerji Üretim 
A.Ş’de de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Bu görevlerinin yanı sıra Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.’de Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır. 
 
Ömer Muzaffer Baktır 
Yönetim Kurulu Üyesi 
1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Ömer Muzaffer Baktır, 
Pamukbank’ta başladığı kariyerine bankacılık sektöründe yönetici olarak devam etmiştir. Sırasıyla Halk Bankası’nda Krediler 
ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, Cengiz Holding’de CFO ve Grubun Elektrik Dağıtım şirketlerinin İcra Kurulu Üyesi, 
Ziraat Bankası’nda Pazarlama ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olup, aynı kurumun 
çeşitli yurt dışı şirketlerinde gözetim ve yönetim kurullarında görev almıştır. 2017-2018 yıllarında, Erdemir Grup’ta Yönetim 
Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 5 Şubat 2018 tarihinden bu yana, Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini 
sürdüren Baktır, Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır. Baktır, aynı zamanda Aksa Doğalgaz Dağıtım 
şirketinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Aksa Jeneratör’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır.   



C.  ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ (devamı) 

a) Yönetim Kurulu üyeleri ve görev süreleri (devamı) 

YÖNETİM KURULU ÖZGEÇMİŞLERİ (devamı) 
 
Mehmet Akif Şam (*) 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Akif Şam, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde tamamlamıştır. İş 
hayatına Pronto Public Relations & Consultancy firmasında Medya Planlayıcısı olarak başlayan Şam, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda Müşavir olarak 
görev yapmıştır. EÜAŞ Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış olan Şam, 2011 yılında 
Kazancı Holding bünyesine katılmıştır. Kazancı Holding Ankara Temsilciliği ve Aksa Doğal Gaz Dağıtım şirketleri, Aksa Göynük 
Enerji Üretim A.Ş., Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam 
eden Şam, bu görevlerinin yanı sıra 2017 yılı itibarıyla Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. 
 
Yaşar Erkin Şahinöz (**) 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Erkin Şahinöz, ABD’de University of Nebraska’da ekonomi üzerine 
yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel çalışma hayatına 1999 yılında Araştırma Asistanı olarak başlayan Şahinöz, 
ABD danışmanlık şirketi Business Development Center’da danışmanlık yapmıştır. 2002 yılında ABD Merkez Bankası’nda 
göreve başlayan Şahinöz, daha sonra Ekonomik Araştırmalar Grubu Direktörü olarak atanmıştır. Şahinöz, 2007 yılında 
Arıkanlı Holding’de Strateji Koordinatörlüğü ve İş Geliştirme Departmanı’nı, 2009 yılında ise Erste Bank’ın Türkiye Genel 
Müdürlüğü’ne atanmasıyla bankanın Türkiye operasyonlarını sıfırdan kurmuştur. Başta İstanbul Sanayi Odası olmak üzere 
birçok kurumun Strateji, İş Geliştirme ve Ekonomi Danışmanı olarak çalışan Şahinöz, aynı zamanda Tim Danışmanlık 
bünyesinde bankalara ve reel sektör firmalarına çeşitli alanlarda eğitimler vermekte ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. 
Şahinöz, Temmuz 2019 tarihinden bu yana Aksa Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 
 
Murat Yeşilyurt 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Murat Yeşilyurt, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde İşletme yüksek 
lisansını tamamlamıştır. Bankacılık sektöründe iş hayatına başlayan Yeşilyurt, bankaların hazine birimlerinde ve finans 
şirketlerinde fon yöneticisi olarak görev almıştır. Uzun yıllar içerisinde edinmiş olduğu finans tecrübesi kapsamında çalışmış 
olduğu kurumlarda eğitimci kimliği ile de ön planda yer almıştır. Bununla birlikte ekonomi dergilerinde yayınlanan köşe 
yazıları ve makaleleri de bulunmaktadır. Türk bankacılık sektörü ve reel sektörde ekonomi ve strateji geliştirme danışmanı 
ve eğitmen olarak profesyonel hayatına devam etmektedir. “Dünya ve Türkiye’de Altın ve Altın Bankacılığı” isimli bir eğitim 
kitabı bulunmaktadır. Yeşilyurt, Temmuz 2019 tarihinden bu yana Aksa Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapmaktadır. Yeşilyurt ayrıca Kame Danışmanlık Ltd. Şti.’de Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 
 
İlhan Helvacı 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
İlhan Helvacı, 1983 yılında Galatasaray Lisesi’nden, 1987 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde 
tamamlayan Helvacı, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi 
olarak çalışmaya başlamıştır. Prof. Dr. İlhan Helvacı, 2004 ve 2010 yılları arasında çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi 
olarak da çalışmış olup, hâlihazırda uzmanlık alanları ile bağlantılı ihtilaflarda gerek İstanbul Ticaret Odası bünyesinde gerekse 
özel olarak hakemlik yapmaktadır. 1991 yılından beri İstanbul Barosu’na bağlı olarak Avukatlık yapmakta olan Helvacı aynı 
zamanda Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu’nun da Kurucusu ve Yöneticisi’dir. Prof. Dr. Helvacı, Temmuz 2019 
tarihinden bu yana Aksa Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.  Helvacı halen, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

(*) Aksa Enerji Üretim A.Ş.‘de 27 Nisan 2017 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Mehmet Akif Şam, sürdürmekte 
olduğu Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'nden 13 Ocak 2021 tarihi itibarıyla istifa etmiştir.   

Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin 13 Ocak 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, görevinden ayrılan Sn. Mehmet Akif Şam'ın yerine Sn. Korkut 
Öztürkmen'in yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. 

(**) Şirketimizin 30 Temmuz 2019 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Yaşar Erkin Şahinöz, 
sürdürmekte olduğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden, Denetim Komitesi Başkanlığı'ndan ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 
Başkanlığı’ndan 29 Aralık 2020 tarihi itibarıyla istifa etmiştir. 

 



C.  ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ (devamı) 

b)  Şirketin Üst Düzey Yöneticileri 

Şaban Cemil Kazancı 
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO 
Cemil Kazancı, çalışma hayatına aile şirketlerinde başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik 
görevlerinde bulunan Kazancı, daha sonra Grubun enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek 
amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji’nin kuruluşunda aktif rol almıştır. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 
CEO görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO, Grup şirketlerinde ise Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 
 
Cem Nuri TEZEL 
Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO) 
Lisans derecesini Marmara Üniversitesi Maliye bölümünden mezun olarak tamamlayan Nuri Tezel, lisans üstü eğitimine 
Leeds Üniversitesi’nde MBA yaparak devam etti. Mesleki kariyerine 1996 yılında Arthur Andersen İstanbul Denetim 
Bölümünde başlayan Tezel, sonrasında Ernst&Young’ta Kıdemli Müdür ve Sabancı Holding’te İç Denetim Müdürü olarak iş 
hayatına devam etmiştir. 2005-2007 yıllarında Enka Pazarlama’da Finans Direktörü olarak kariyerine devam eden Nuri Tezel, 
2008-2018 yılları arası Sabiha Gökçen Havalimanı, Soyak Holding, Assan Alüminyum şirketlerinde CFO’luk görevinde 
bulunmuştur. Aralık 2018 tarihinden itibaren Aksa Enerji Üretim A.Ş. CFO’su olarak görev yapan Nuri Tezel, İSMMMO üyesi, 
Kurumsal Risk Yönetim Derneği (KRYD) kurucu üyesi ve 2017-2018 yıllarında DEİK Bahreyn İş Konseyi üyesi görevinde 
bulunmuştur. 
 
Soner Yıldız 
Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) 
Soner Yıldız, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Yeditepe Üniversitesi’nde MBA eğitimi 
almıştır. İş hayatına 1998 yılında Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’de makine mühendisi olarak başlamış ardından aynı kurumda 2000-
2004 yılları arasında Makine Bakım Departman Şefi olarak görevine devam etmiştir. Daha sonra, sırasıyla ENKA’da Şef 
Makine Mühendisi, E.ON Holding’de Proje Geliştirme Kıdemli Mühendisi, RWE Türkiye’de Operasyon & Bakım Kıdemli 
Müdürü, Vito A.Ş.’de Termik Enerji Üst Düzey Yönetici, Acwa Power’da İş Geliştirme Üst Düzey Yöneticisi olarak görev 
yapmıştır. Yıldız, 2016 yılında Enda Enerji Holding’de tüm operasyonlardan ve yatırımlarda sorumlu COO olarak görev 
yapmaya başlayan Yıldız, Ekim 2018 tarihinde Aksa Enerji bünyesinde Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan 
Yardımcısı olarak atanmıştır. 
 
Murat Kirazlı 
Başkan Yardımcısı, Aksa Aksen Enerji Ticaret A.Ş.Genel Müdürü  
Murat Kirazlı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans eğitiminin ardından 
Bilkent Üniversitesi’nde Finans yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel iş yaşamına Kurucu Ortak olarak CCM Ltd. 
Şti.’nde başlayan Kirazlı, akabinde sırasıyla Deloitte’ta Enerji Sektörü Kıdemli Danışmanı ve Espe Enerji San. ve Tic. A.Ş.’de 
Enerji Ticareti Direktörü ve Limak Enerji Grubu’nda Enerji Ticareti Direktörü olarak görev yapmıştır. Kirazlı, Eylül 2014 
tarihinde Enerji Ticareti Direktörü olarak Aksa Enerji Grubu’na katılmış ve daha sonra ticaret ve satıştan sorumlu Başkan 
Yardımcısı olarak atanmıştır. 
 
Cevdet Yalçın 
Mali İşler Direktörü 
Cevdet Yalçın, Celal Bayar Üniversitesi İşletme lisans mezunudur. Long Island Universtiy – NY sertifika programını 
tamamladıktan sonra, iş hayatına 2008 yılında BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’de Kurumsal Pazarlama Uzmanı 
olarak başlamıştır. 2010-2013 yılları arasında Deloitte’ta Kıdemli Denetçi, 2013-2017 yılları arasında Ernst & Young’da 
Denetim Müdürü olarak görev yapan Yalçın, 2018 yılında ise Assan Alüminyum A.Ş.’de Kıdemli Mali İşler Müdürü olarak 
görev yapmıştır. Ocak 2019 tarihinden bu yana Aksa Enerji Mali İşler Direktörü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda 
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) üyeliği bulunmaktadır. 
 
Murat Çaptuğ 
Batı Afrika Koordinasyon Direktörü 
Murat Çaptuğ, Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Haziran 2002 tarihinde 
Samsun Akaryakıt Enerji Santrali’nden, Kıbrıs Akaryakıt Enerji Santrali’nde Proje Mühendisi olarak Aksa Enerji’ye katılan 
Çaptuğ, ardından 2003-2015 yılları arasında Kıbrıs Akaryakıt Enerji Santrali Müdürü, 2015-2016 yılları arasında Gana Ülke 
Müdürü olarak görev yapmış; Eylül 2017 tarihinde ise Batı Afrika Santralleri Koordinatörlüğü görevine getirilmiştir. Murat 
Çaptuğ, Temmuz 2019’dan bu yana Aksa Enerji’de Batı Afrika Koordinasyon Direktörü olarak görev yapmaktadır. 
  



C.  ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ (devamı) 

b)  Şirketin Üst Düzey Yöneticileri (devamı) 

Senlav Güner  
Avrasya Santralleri İşletme ve Bakım Direktörü 
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Senlav Güner, profesyonel iş yaşamına 1997 yılında 
başlamıştır. Güner, sırasıyla ENKA İnşaat Sanayii A.Ş., Bursa Doğal Gaz Çevrim Santrali’nde Borulama Mühendisi, Devreye 
Alma Mühendisi, İntergen-Enka Adapazarı Gebze Santrali’nde Borulama Koordinatörü ardından İşletme Mühendisi ve 
Mekanik Bakım Mühendisi, ENKA Rijmond Hollanda Doğal Gaz Çevrim Santrali’nde Devreye Alma Mühendisi, Rusya Sakhalin 
Adası’nda Exxon Mobil’de Enka adına Devreye Alma Müdürü, Enka-Rusya Nizhnevartovsk Doğal Gaz Çevrim Santrali’nde 
Mühendislik Müdürü, Enka-Rusya Berezniki Doğal Gaz Çevrim Santrali’nde Devreye Alma Müdürü, Enka-Erbil Doğal Gaz 
Santrali’nde Proje Müdür Yardımcısı, Gama Zakho ve Hartha projelerinde Proje Müdürü olarak çalışmıştır. 2017 yılında Aksa 
Enerji’de Mühendislik ve Türbinli Santraller Direktörü olarak göreve başlayan Senlav Güner, Avrasya Santralleri İşletme ve 
Bakım Direktörü olarak görevine devam etmektedir. 
 
Hikmet Apaydın 
Merkezi Koordinasyon Direktörü 
Hikmet Apaydın, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 
Profesyonel iş yaşamına İşletme Bakım Mühendisi olarak Enka Power’da başlayan Hikmet Apaydın, akabinde sırasıyla ABB 
Elektrik’te Proje Müdürü, Akenerji’de İşletmeler Müdürü, Limak Enerji’de Mühendislik Koordinatörü ve Karadeniz 
Holding’de Proje Grup Müdürü olarak görev yapmıştır. Apaydın, Ocak 2018 tarihinden itibaren Kazancı Holding Risk ve 
Kontrol Müdürü olarak görev yapmış; Temmuz 2019 itibarıyla Merkezi Koordinasyon Direktörü olarak atanmıştır. 
 
Mustafa Kızıltunç 
Yatırımlar ve Mühendislik Direktörü 
Mustafa Kızıltunç, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Sabancı Üniversitesi’nde Enerji Teknolojileri 
ve Yönetimi dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.İş hayatına 1998 yılında TEKFEN İnşaat ve Tesisat’da Saha 
Montaj Mühendisi olarak  başlayan Kızıltunç, 2002-2010 yılında ERDEMİR Grubu/İsdemir Yatırımlar Etüt Mühendisi, 2010-
2012 AKSA Enerji Antalya Santrali Borulamadan Sorumlu Montaj Baş Mühendisi, 2012-2014 AGE Enerji/Enprode Proje 
Müdürü, 2014-2015 yılları arasında ACWA POWER’da Proje Direktör Yardımcısı ve Mühendislik Müdürü, 2015-2019 yılları 
arasında ise Limak-İçtaş Enerji/Yeniköy ve Kemerköy Santrali Yatırımlar Proje Müdürü olarak görev yapmıştır.  Kasım 2019 
itibarıyla Aksa Enerji Yatırımlar ve Mühendislik Direktörü olarak atanmıştır. 
 
Pınar Saatcıoğlu 
Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü 
2004 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olan Pınar Saatcıoğlu, kariyerine 
PriceWaterhouseCoopers (“PwC”)’da Denetçi olarak başlamış, ardından 2007-2009 yılları arasında HSBC'de Hisse Senedi 
Araştırma Analisti olarak görev almıştır.  2009-2013 yılları arasında Yapı Kredi Bankası'nda Yatırımcı İlişkileri Uzmanı olarak 
görev yapan Saatcıoğlu, 2013 yılında Turcas Petrol A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmış ve 7 yıl boyunca buradaki 
görevine devam etmiştir. Finans sektöründe 15 yıldan fazla deneyimi bulunan Pınar Saatcıoğlu 01.10.2020 tarihi itibarıyla 
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak göreve başlamış olup, 
Sermaye Piyasası İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına sahiptir. 
 

c) Denetimden Sorumlu Komite  

Şirket’e ait muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin 
kamuya açıklanmasının, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak üzere 
Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. 

Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirket’in izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe 
uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirket’in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi 
değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.  

  



C.  ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ (devamı) 

c) Denetimden Sorumlu Komite (devamı) 

Komitenin görev ve sorumlulukları arasında;  

- Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra Yönetim Kurulu’na sunulması, 
- Kamuya açıklanacak finansal tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun 

incelenmesi, 
- Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve Şirket iç kontrol sisteminin 

işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, 
- Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikâyetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması yer 

almaktadır. 
 

Denetimden Sorumlu Komite en az iki üyeden oluşur ve üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. 
Denetimden Sorumlu Komite’nin üyeleri Yaşar Erkin Şahinöz (*) ve Murat Yeşilyurt’tur. Komite Başkanlığını Yaşar Erkin 
Şahinöz (*) yürütmektedir.  

Denetimden Sorumlu Komite en az üç ayda bir Komite Başkanı’nın davetiyle toplanır. Gerekli görülen durumlarda yönetici, 
iç ve bağımsız denetçi de bilgilerine başvurulmak üzere toplantılara davet edilir. Komite dışarıdan danışmanlık hizmet 
alınmasına da karar verebilir. Komite masraflarını Yönetim Kurulu üstlenir. Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü 
takdirde, belirli hususları Şirket Genel Kurulu’na bildirebilir.  

Denetimden Sorumlu Komite, 2020 yılında yapılan toplantılarda periyodik denetim faaliyetleri hakkında bilgi almış, gerekli 
gördüğü durumlarda kapsamın genişletilmesi ya da daraltılması ve yıllık planda yapılması gereken değişiklikler üzerinde karar 
almıştır. Bağımsız denetim firmasının seçim sürecinde de Yönetim Kurulu’na destek olmuştur. 

(*) Şirketimizin 30 Temmuz 2019 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Yaşar Erkin Şahinöz, 
sürdürmekte olduğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden, Denetim Komitesi Başkanlığı'ndan ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 
Başkanlığı’ndan 29 Aralık 2020 tarihi itibarıyla istifa etmiştir. 

d) Kurumsal Yönetim Komitesi  

Kurumsal Yönetim Komitesi; 

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere 
tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek, 

- Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, 
- Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmek üzere oluşturulmuştur. 

 

Yılda en az iki kez toplanan Komite, bu görevler doğrultusunda 2020 yılında Şirket’in Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu 
gözetmiş, uygulanamayan ilkelerin nedenlerini araştırmış, tam uygulamama sonucu gelişen uyumsuzlukları belirleyerek 
iyileştirici önlemler almıştır. 

Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevlerini de yerine getirmiştir. Bu 
kapsamda, Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, 
değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu’na destek olmuştur.  

Kurumsal Yönetim Komitesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yeşilyurt, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şam (*) ve 
Yatırımcı İlişkileri & Kurumsal İletişim Müdürü Pınar Saatcıoğlu’ndan oluşmaktadır ve Komite Başkanlığı’nı Murat Yeşilyurt 
yürütmektedir.  

(*) Aksa Enerji Üretim A.Ş.‘de 27 Nisan 2017 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Mehmet Akif Şam, sürdürmekte 
olduğu Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'nden 13 Ocak 2021 tarihi itibarıyla istifa etmiştir.  Aksa Enerji 
Üretim A.Ş.'nin 13 Ocak 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, görevinden ayrılan Sn. Mehmet Akif Şam'ın yerine Sn. Korkut 
Öztürkmen'in yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. 

  



C.  ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ (devamı) 

e) Riskin Erken Saptanması Komitesi  

Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan Komite’nin amacı, Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye 
düşürebilecek operasyonel, stratejik, finansal risklerin ve uyum risklerinin erken saptanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli 
önlemlerin alınması, uygulanması, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesi ve risklerin 
Şirket’in risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi ve raporlanmasıdır. 

Komite, Şirket Esas Sözleşmesi’ne ve ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmakta ve 
yetkilendirilmektedir. Yılda en az altı kez toplanan Komite, Yönetim Kurulu’na vereceği raporlarla durumu değerlendirmekte, 
varsa tehlikelere işaret etmekte, çözüm önerileri getirmektedir.  

Riskin Erken Saptanması Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Yaşar Erkin Şahinöz (*) ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
İlhan Helvacı’dan oluşmaktadır. Komite Başkanlığı’nı Yaşar Erkin Şahinöz (*) üstlenmiştir. 

(*) Şirketimizin 30 Temmuz 2019 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Yaşar 
Erkin Şahinöz, sürdürmekte olduğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden, Denetim Komitesi Başkanlığı'ndan ve Riskin Erken 
Saptanması Komitesi Başkanlığı’ndan 29 Aralık 2020 tarihi itibarıyla istifa etmiştir. 

D)  PERSONEL SAYISI 

Şirket’in toplam çalışan sayısı 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 841 (31 Aralık 2019: 907) kişidir. 
 
E)  TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA BİLGİ 

Şirket’te Aksa Energy Company Ghana Limited haricinde Toplu İş Sözleşmesi bulunmamaktadır. 

 
2.  YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 

01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde yönetim kurulu üyelerine ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin 
toplam tutarı 1.650.000 TL’dir (31 Aralık 2019: 1.460.000 TL ). 

3.  ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 

Şirket’in ilgili dönem içerisinde yapmış olduğu herhangi bir araştırma geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır. 

4.  ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 

 a) Yurt İçi Santrallerimiz Hakkında Bilgiler 

Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali (900 MW) 
2008 yılında 43,7 MW gücündeki ilk gaz türbininin devreye girmesiyle elektrik üretimine başlayan Ali Metin Kazancı Antalya 
Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, Eylül 2008-Ekim 2011 arasında devreye giren kısımlarla 1.150 MW kurulu güce 
ulaşmıştır.  
 
Türkiye’nin en büyük doğal gaz enerji santrallerinden biri olan Santral’de 2 adet 300 MW gücünde Siemens SGT5-4000F gaz 
türbini, 1 adet 300 MW gücünde Siemens SST5-5000F buhar türbini, 4 adet 50 MW gücünde GE LM 6000 gaz türbini ve 2 
adet 25 MW gücünde GE Thermodyne buhar türbini bulunmaktadır. 

Kombine çevrim üretim gruplarıyla %59 verimliliğe ulaşan Santral’in ultra düşük NOx yanma sistemine sahip gaz türbinleri 
ve yakın takip edilen yanma sıcaklığı sayesinde karbonmonoksit seviyeleri tek haneli olarak gerçekleşmektedir. 
  



4.  ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (devamı) 

 a) Yurt İçi Santrallerimiz Hakkında Bilgiler (devamı) 

Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali (900 MW) (devamı) 
 
Ekim 2018 itibarıyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun onayının ardından, fiili üretime katkısı olmayan enerji 
bloğunun lisans iptali gerçekleştirilerek Santral’in kurulu gücü 1.150 MW’tan 900 MW’a, üretim kapasitesi ise 9 milyar 
KWsa’ten 7 milyar KWsa’e düşürülmüştür. 
 
Santral ayrıca, 2021 yılı başında kaynakların verimli kullanımı amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 
“Sıfır Atık” projesi kapsamında “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanmıştır. 
 
Bolu Göynük Termik Enerji Santrali (270 MW) 
İnşaatına 2012 yılında başlanan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali’nin 135 MW kurulu güçteki ilk fazı 2015 yılı Temmuz 
ayında, 135 MW’lık ikinci fazı ise 2016 yılı Ocak ayında faaliyete geçmiştir.  
 
Aksa Enerji, 390 milyon ABD doları yatırımla faaliyete geçirdiği Bolu Göynük Termik Enerji Santrali ile yakıt karmasına ilk kez 
linyiti de eklemiştir. Türkiye’de özel sektör tarafından devreye alınmış, yerli kömür kullanan ilk santrallerden biri olan Bolu 
Göynük Termik Enerji Santrali, yerli kaynakları ekonomiye kazandırarak enerjide dışa bağımlılığı azaltması açısından büyük 
önem taşımaktadır.  
 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun linyit kömürü sahalarını özel sektöre açmasıyla birlikte Türkiye’nin ilk rödovanslı 
yatırımı olma niteliğini taşımaktadır.  
 
Elektrik üretimi amacıyla yılda 1,8 milyon ton yerli kömür kullanılan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali’nde linyit, santral 
alanına 2 km mesafedeki açık madenden çıkarılmaktadır. Böylece linyitin taşınması sırasında ortaya çıkan tozların çevreye 
etkisi minimize edilmektedir. Sahada, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 2.254 kcal/kg ısıl değere sahip 30,03 milyon ton linyit 
rezervi bulunmaktadır.  
 
Bolu Göynük Termik Enerji Santrali, bölge ekonomisine ve sosyal yaşamına da önemli katkılar sağlamaktadır. İnşaat 
aşamasında 1.200 kişinin çalıştığı proje sahasında istihdamın büyük bölümü Bolu Göynük ve civar köylerden sağlanmaktadır.  
 
Bolu Göynük Termik Enerji Santrali, sahip olduğu ileri teknoloji sayesinde ucuz, verimli ve çevreci enerji üretimine olanak 
tanımaktadır.  
 
Santral, halen kullanılmakta olan pülverize kömürle çalışan termik santrallere alternatif bir teknoloji olan “akışkan yataklı 
yakma” teknolojisi ile dizayn edilmiştir. Bu teknoloji sayesinde yanma odasının altından verilen hava ile bir hava yastığı 
oluşturularak bu yastık üzerinde kömür ve kireç taşından oluşan katı yakıtla yanma işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu işlemle, 
kömürün yanma odasında daha uzun süre kalması sağlanarak yanma reaksiyonunun daha düşük sıcaklıkta olması 
sağlanmaktadır. Bu durum çevre için zararlı olan NOx miktarını minimum seviyeye indirmektedir.  
 
Yanma sırasında kireç taşı kullanımı ile desülfürizasyon işlemi doğrudan kazanın içinde gerçekleştirilmektedir. Bu teknoloji 
sayesinde santralin çevreye gaz yönünden verebileceği zararlar minimum düzeye indirilmekte, santral verimi de artarak daha 
ucuz enerji üretimi sağlanmaktadır. 
 
Aynı duyarlılık linyit kömürünün yakılması sırasında oluşan küllerin elimine edilmesinde de gösterilmektedir. Santralde ortaya 
çıkan küller geçici kül depolama yerine 2017 yılı içinde tamamlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden çevre izni alınan 
Güney Kül Düzenli Depolama Sahası’nda depolanmaya başlanmıştır. 2019 yılında kullanım ömrünü̈ tamamlayan Güney Pasa 
Dış Döküm Sahası’nın rehabilitasyonu yapılmış ve alan Tarım ve Orman Bakanlığı’na teslim edilmiştir. Söz konusu alana Tarım 
ve Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık 140.000 fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. 
 
Aksa Enerji, linyit kömürünün çevre ve insan sağlığı üzerine olası etkilerine karşı gerekli yatırımları zamanında yapmış ve Bolu 
Göynük Termik Enerji Santrali’nde baca gazı arıtma sistemini 15 Temmuz 2015 tarihinde kurmuştur. Linyit ve kömürle 
elektrik üreten santrallerin baca gazı arıtma sistemine yönelik yatırımlarını tamamlamaları için verilen sürenin 31 Aralık 2019 
tarihinde dolmasıyla filtre yatırımını tamamlayamamış olan santraller kapatılmış olup, Bolu Göynük Termik Enerji Santrali ise 
üretimine kesintisiz devam etmiştir. 
  



4.  ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (devamı) 

 a) Yurt İçi Santrallerimiz Hakkında Bilgiler (devamı) 

Bolu Göynük Termik Enerji Santrali (270 MW) (devamı) 
 
Türkiye’nin tek akışkan yataklı kazanına ve ıslak baca gazı arıtma sistemine sahip olan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali, 
kullanılan yakma ve arıtma teknolojileri ile Çevre Mevzuatı kapsamında tüm yasal gereklilikleri devreye girdiği 2015 yılından 
bu yana sağlamakta olup; Hava Emisyon, Atık Su Deşarjı ve Düzenli Depolama konulu “Çevre İzin ve Lisans Belgesi”ne de 
sahiptir. Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere çevresel izleme çalışmalarına devam eden Santral, 
2019 yılında Bolu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan Birleşik Çevre Denetimi’ni sıfır hata ile geçmiştir.  
 
2020 yılında Eylül ayında yapılan denetim sonucunda, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın endüstriyel tesisler için yayınladığı 
COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda yer alan tüm şartları yerine getirmesi sonucunda TSE COVID-
19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır. Santral ayrıca 2021 yılı başında, kaynakların verimli kullanımı amacıyla 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Sıfır Atık” projesi kapsamında “Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi” 
almıştır. 
 
Kuzey Kıbrıs Kalecik Akaryakıt Enerji Santrali (153 MW) 
Kuzey Kıbrıs Kalecik Akaryakıt Enerji Santrali 2003 yılında iki ünite ve toplam 35 MW kurulu güçle üretime başlamıştır. Artan 
enerji talebini kesintisiz bir şekilde karşılamak üzere aşamalı olarak devreye alınan ünitelerle birlikte Santral’in kurulu gücü 
153 MW’a ulaşmıştır. 6 adet 17,8 MW Wärtsilä 18V46 dizel motora sahip Santral, akaryakıtla çalışmakta olup KKTC’nin enerji 
ihtiyacının yaklaşık %50’sini karşılamaktadır.  
 
2011 yılında santralin kombine çevrim dönüşümü tamamlanmış, 6 adet Aalborg kazan ve 1 adet 13,5 MW Dresser-Rand 
türbini devreye alınmıştır. Santral’de DeSOx baca gazı temizleme sistemi bulunmaktadır.  
 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) ile 2003 yılında yapılan beş yıllık sözleşme 2009 yılında 15+3 yıl olarak 2027 yılına kadar 
uzatılmıştır. Santral, ABD doları bazında belirlenmiş satış tarifesi ile alım garantili satışlarına 2003 yılından beri devam 
etmektedir. 
 
Santral, KKTC’nin en verimli elektrik üretim santralidir. 
 
Aksa Enerji Kıbrıs Kalecik Santrali’nin web sitesi www.aksaenerjikibris.com’dur. 
 
Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali (147 MW) (*) 
2011 yılında 120 MW kurulu güçle üretime başlayan Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, 2012 yılında devreye 
alınan 11,5 MW Dresser-Rand buhar türbini ve 2015 yılı içerisinde gerçekleşen kapasite artışı ile toplam 147 MW kurulu güce 
ulaşmıştır. 12 adet 9,7 MW gücünde Wärtsilä 20V34SG gaz motoruna sahip olan Santral’de, en gelişmiş karbonmonoksit 
oksidasyon sistemleri mevcuttur. 
 
(*) Ağustos 2020 itibarıyla Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nde üretim rekabet gücünün azalması ve yüksel elektrik iletim 
bedelleri nedeniyle durdurulmuştur. 
 

 b)  Yurt Dışı Santrallerimiz Hakkında Bilgiler 

Gana Akaryakıt Enerji Santrali (370 MW) 
Gana Cumhuriyeti Hükümeti ile 2015 yılında imzalanan anlaşma çerçevesinde Santral’de üretilen elektriğin ABD doları 
bazında belirlenmiş bir tarife ile satışı konusunda 6,5 yıl süreli bir enerji satış anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmaya istinaden 
Samsun Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali akaryakıt santraline dönüştürülmüş ve ekipmanının bir kısmı Gana’ya 
nakledilmiştir. Mevcut ekipmanın kullanılmasıyla yatırım harcamalarından tasarruf elde edilirken, inşaat 9,5 ay içinde 
tamamlanarak santral çok hızlı bir şekilde devreye alınmıştır.  
 
Gana Akaryakıt Enerji Santrali, 2017 yılı Mart ayında 192,5 MW kurulu güçle faaliyete başlamış, Ağustos ayında 280 MW 
kurulu güce ulaşmıştır. Santral, 2018 yılı içinde ise ek motorların devreye alınmasıyla toplam 370 MW kapasiteye ulaşmıştır. 
Böylece anlaşmaya istinaden garantili alım kapsamındaki kapasite 223,5 MW’tan 332 MW’a yükselmiş ve bu tarihten 
itibaren kapasite ücretleri 332 MW üzerinden tahsil edilmeye başlanmıştır. 
 
Santral’deki motorların çift yakıta (HFO/doğal gaz) dönüşümünün tamamlanması için çalışmalar devam etmekte olup 2021 
yılı içerisinde dönüşüm projesinin tamamlanması planlanmaktadır. 
  



4.  ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (devamı) 

 b)  Yurt Dışı Santrallerimiz Hakkında Bilgiler (devamı) 

Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali (66 MW) 
İnşaat çalışmalarına 2016 yılının son çeyreğinde başlanan Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali’nde Şirket portföyünde 
mevcut akaryakıt santrallerindeki ekipmanların kullanılması sayesinde düşük bir yatırım maliyeti gerçekleşmiş ve Santral 7 
ay içinde hizmete girmiştir.  
 
Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali’nde lisansları iptal edilen Hakkari, Siirt Akköy ve İdil 2 santrallerine ait toplam 11 adet 
Wärtsilä motor kullanılmıştır. 
 
Santral’in 25 MW kurulu güçteki ilk motorları 10 Temmuz 2017 tarihinde devreye alınmış ve 27 Temmuz 2017 tarihinde 
santralin kurulu gücü 36 MW’a yükseltilmiştir. Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali’nin 66 MW kurulu güce sahip ilk fazı ise 
2017 yılı Eylül ayında tamamlanmış olup, garantili alım kapsamındaki 60 MW kurulu güce denk gelen kapasite üzerinden 
ABD doları cinsinden belirlenmiş olan elektrik satış tarifesi ile satış yapılmaktadır. 
 
Mali Akaryakıt Enerji Santrali (40 MW) 
Mali Hükümeti ile 2016 yılında imzalanan anlaşma çerçevesinde inşaatına başlanan 40 MW kurulu güce sahip Mali Akaryakıt 
Enerji Santrali’nin 10 MW’lık ilk bölümü Ağustos 2017’de devreye alınmış, Santral 2017 yılının Eylül ayında 40 MW kurulu 
güce ulaşmıştır.  
 
Mardin Santrali’ne ait ekipmanların kullanıldığı Mali Akaryakıt Enerji Santrali’nde toplam 40 MW güce sahip 4 adet Wärtsilä 
motor bulunmaktadır. 
 
Mevcut ekipmanların kullanılmasıyla yatırım maliyeti düşürülürken aynı zamanda faaliyete geçme süresi de ciddi ölçüde 
kısaltılmıştır. İnşaatı 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan santralde üretilen elektrik garantili alım kapsamındaki 30 MW 
kurulu güce denk gelen kapasite üzerinden Avro bazında belirlenmiş tarifeyle Mali Hükümeti’ne satılmaktadır. 
 
Madagaskar CTA-2 Akaryakıt Enerji Santrali (24 MW) 
2018 yılında, Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali’nin bitişiğinde yer alan 24 MW kurulu güçteki bir santralin rehabilitasyon 
ve işletmesi için Societe Jiro Sy Rano Malagasy (Jirama) ile alım garantili satış anlaşması imzalanmıştır. Aralık 2018 itibarıyla 
12 MW’lık kapasitesi devreye alınan Santral’in kurulu gücü, Ocak 2019’da 24 MW’a ulaşmıştır. Santralde üretilecek elektrik 
beş yıl süre ile garantili alım anlaşması kapsamında ABD doları cinsinden belirlenmiş olan elektrik satış tarifesi ile Jirama’ya 
satılmaktadır. 
 

 c)  Devam Eden Yatırımlar Hakkında Bilgiler 

 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla inşaatı devam eden projelere ait yapılmakta olan yatırım kaleminde 
sınıflanmış harcamaların detayı aşağıdaki gibidir: 

PROJELER 

 

 
 

31.12.2020 

Teknik 
Tamamlanma 

(%)(**) 
 

 
 

31.12.2019 

Teknik 
Tamamlanma 

(%)(**) 

Gana Yatırımı  209.245.929 99%  117.138.279 99% 
Özbekistan Taşkent Yatırımı  18.962.685 -  - - 
Kıbrıs Kalecik - Mobil santral yatırımı  - -  15.092.713 99% 
Diğer (*)  61.643.436 -  28.706.052 - 

Toplam  289.852.050  
 160.937.044  

(*) Afrika’da yapımı devam eden yatırımlardan oluşmaktadır. 
(**) Teknik tamamlanma yüzdesi ilgili yatırımların planlanan fazlarının tamamlanmasını göstermektedir. 
 
  



4.  ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (devamı) 

d)  Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgiler 

İç Denetim 
İç denetim, şirkete yönelik bir hizmet olarak o şirketin faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek amacıyla şirketin 
bünyesinde oluşturulan bağımsız bir değerlendirme fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. 
İç Denetim Birimi’nin amacı; Yönetim Kurulu’nun verdiği yetkiye dayanarak, Şirketin sürekliliğini ve kurumsallaşmasını 
sağlamak, hak ve çıkarlarını korumak, iç ve dış risklere karşı öneriler geliştirmek üzere, holding şirketlerinde denetim, 
soruşturma ve incelemeler yapmaktır. 
İç Denetim Birimi bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak, aşağıda sıralanan görevleri yerine getirmektedir; 

• Şirketin gelirlerinin ve aktiflerinin korunmasına yönelik çalışmalar ve kontroller yapmak, alınan tedbirleri 
değerlendirmek, 

• Yapılan harcamaların usulüne uygun bir şekilde onaylandığını görmek, 
• Şirketin iç kontrol sistemlerinin yeterli ve etkin işleyip işlemediğini denetlemek, 
• Şirketin faaliyet ve işlemlerinin; yasal mevzuata, Yönetim Kurulu Kararları’na, yönetmelik, prosedür, talimat vb. 

Şirket içi düzenlemelere, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunu denetlemek, 
• Şirketin faaliyet ve işlemlerinin, mali ve ekonomik yönlerden analiz ve değerlendirmelerini yapmak, maliyet 

tasarrufu ve verimlilik artışı sağlayacak öneriler geliştirmek. 

İç kontrole konu olan çeşitli çalışmalar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir; 

• Nakit, çek, senet vb. kıymetli evrakların fiili durumlarını tespit ederek kayıtlar ile kontrolünü yapmak, düzenlenen 
evrakları incelemek, 

• Banka bakiyelerini teyit etmek, hareketlerini incelemek, 
• Cari hesap bakiyelerinin mutabakatlarını incelemek, 
• Stok sayımına iştirak etmek, kayıtlar ile mukayesesini incelemek, 
• Satın alma sürecini incelemek, satın almaların sözleşmelere uygunluğu kontrol etmek, 
• Demirbaş envanterinin tespitini yapmak, zimmetlerini kontrol etmek, 
• Şirket araçlarının yakıt ve km. kontrollerini ve analizlerini incelemek, 
• Banka kredi ödemelerinin sözleşmelere uygunluğunu incelemek, 
• Gider ve harcamaların prosedürlere uygunluğunu incelemek, 
• Satış faturalarının ve sevk irsaliyelerinin incelemesini yapmak, seri ve sıra no takibinin yapıldığını kontrol etmek, 

dönem sonu kapanış ve dönem başı açılış işlemlerini incelemek. 
Etkin bir iç denetim ve risk yönetimi politikası izleyen Şirket, tecrübeli yönetim kadrosu ve eğitimli çalışanlarıyla, şirkete değer 
yaratan faaliyetlerin icrasında ve hesabı verilebilir nihai katma değerlere ulaşılmasında emin ve etkili adımlarla sektördeki 
yoluna devam etmektedir. 

 

  



4.  ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (devamı) 

e) İlgili Mali Tablo Dönemi itibarıyla Şirket’in bağlı ortaklıklarındaki iştirak oranları 

   İştirak Oranı % 

Şirket Ünvanı Faaliyet Konusu Faaliyet Yeri 31.12.2020 31.12.2019 
     

1.Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. Elektrik ticareti Türkiye 100,00 100,00 
2.Aksa Energy Company Ghana Limited Elektrik üretimi Gana 75,00 75,00 
3.Aksa Enerji Üretim A.Ş.-Y.Ş. Elektrik üretimi KKTC 100,00 100,00 
4.Aksa Ghana B.V. Holding şirketi Hollanda 100,00 100,00 
5.Aksa Uzbekistan Investment B.V. (*) Holding şirketi Hollanda 100,00 100,00 
6.Aksa Global Investment B.V. Holding şirketi Hollanda 100,00 100,00 
7.Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. Elektrik üretimi Türkiye 99,99 99,99 
8.Aksa Madagascar B.V. Holding şirketi Hollanda 100,00 100,00 
9.Aksa Madagascar SAU Elektrik üretimi Madagascar 100,00 100,00 
10.Aksa Mali S.A. Elektrik üretimi Mali 100,00 100,00 
11.Aksaf Power Ltd. Elektrik üretimi Mauritius 100,00 100,00 
12.İdil İki Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik üretimi Türkiye 99,99 99,99 

13.Overseas Power Ltd. 
Mal ve tedarik 
ticareti Mauritius 100,00 100,00 

14.Rasa Enerji Üretim A.Ş. Elektrik üretimi Türkiye 99,99 99,99 
15.Aksa Energy Company Congo (**) Elektrik üretimi Kongo 100,00 100,00 
16.Aksa Energy Company Cameroon 
(***) Elektrik üretimi Kamerun 75,00 75,00 
17.Aksa Energy Tashkent LLC (****) Elektrik üretimi Özbekistan 100,00 - 

 

(*) Aksa Indonesia BV şirketi 2020 yılında unvan değiştirmiş ve Aksa Uzbekistan Investment BV olarak faaliyetine 
devam etmektedir. 
(**) Aksa Enerji Kongo şirketi yatırım döneminde olup henüz elektrik üretim faaliyetlerine başlamamıştır. 
(***)Aksa Enerji Kamerun şirketlerinin kuruluşu gerçekleşmiş olup henüz faaliyete başlamamıştır. 
(****) Aksa Energy Tashkent LLC yatırım döneminde olup henüz elektrik üretim faaliyetlerine başlamamıştır. 

 
f)  Dönem İçinde Yapılan Bağışlar 

31.12.2020 tarihi itibari ile Şirket’in yaptığı bağışların toplam tutarı 6.619.013 TL’dir  (31.12.2019: 411.854 TL). 

 
g)  İşletmenin Yatırım, Finansman ve Risk Politikaları 

31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla mevcut santrallerin kurulu güç kapasiteleri aşağıdaki gibidir. 

Lisans Sahibi Enerji Santrali Tip 
Kurulu Kapasite 

(MWe) 
Kurulu Kapasite 

(MWe) 
31.12.2020 31.12.2019 

Aksa Enerji Antalya Doğalgaz 900 900 
Rasa Enerji Şanlıurfa  Doğalgaz 147 147 
Aksa Göynük Bolu Termik 270 270 
Aksa Enerji KKTC Fuel Oil 153 153 
Aksa Gana Gana  Fuel Oil 370 370 
Aksaf Power Madagaskar Fuel Oil 66 66 
Aksa Mali S.A. Mali Fuel Oil 40 40 
TOPLAM     1.946 1.946 

 

  



4.  ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (devamı) 

g)  İşletmenin Yatırım, Finansman ve Risk Politikaları (devamı) 
 

Lisans Sahibi Bölge Santral 
Adı Tesis tipi Kontrat 

Tarihi 
Kontrat 

Süresi Kontrat Tipi 
 İşletmedeki 

kapasite 
(MWe) 

Societe Jiro Sy 
Rano Malagasy 
(Jirama ) 

Madagaskar CTA-2 Fuel oil 8.Oca.19 5 yıl Bakım&İşletme 24 

Toplam             24 
 

h)  Üretim, Tedarik Kanalları, Satış Kanalları, Kapasite Kullanım Oranları ve Ortalama Satış Fiyatları  

Afrika bölgesi hariç, Aksa Enerji Santrallerini Fuel Oil Santralleri, Doğal Gaz Santralleri ve Termik Enerji Santralleri şeklinde 
ayırdığımız aşağıdaki tabloda, toplam kapasite, ihracat dahİl toplam net satış rakamları, üretim ve ortalama fiyat bilgisi ile 
kapasite kullanım oranları analiz edilebilir. 

  İşletmedeki 
Kapasite (MWe)  

Toplam Enerji 
Üretimi (GW) 

 Kapasite Kullanım 
Oranları 

K. Kıbrıs Fuel Oil Santrali  153  715  53% 

Fuel-Oil Enerji Santralleri Toplam  153  715  53% 

Antalya Doğalgaz Santrali  900  2.935  42% 

Şanlıurfa Doğalgaz Santrali  147  96  9% 

Doğalgaz Enerji Santralleri Toplam  1.047  3.031  37% 

Bolu Göynük Termik Santrali  270  2.066  87% 

Toplam  1.470  5.812  49% 
 

Afrika bölgesi hariç, tedarik ve satış kanalları detayları aşağıdadır; 

Tedarik Kanalları (GWsa)  31.12.2020 
 

31.12.2019 

Üretim Miktarı  5.812  5.024 
Yat: Yük Atma Talimatı  24  41 
Sistem Alış Miktarı (SAM)  8.571  6.804 
OTC Alımları  6.151  3.615 
Toplam  20.558  15.484 

 

Satış Kanalları (GWsa)  31.12.2020 
 

31.12.2019 

Otc ve İkili Anlaşmalar  6.246  3.548 
Sisteme Satış Miktarı (BSM)  12.001  9.802 
Kıbrıs  702  706 
İlişkili Dağıtım Şirketleri  1.609  1.428 
Toplam  20.558  15.484 

 
31 Aralık 2020 itibariyle, Afrika bölgesi hariç, ortalama elektrik satış fiyatı 323 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. Şirket’in 1 
Ocak - 31 Aralık 2020 dönemindeki ortalama kapasite kullanım oranı %49’dur. 
  



4.  ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (devamı) 

ı)  İşletmenin Temettü Politikası 
 
Şirket Esas Sözleşmemizin 17. maddesi hükmü de göz önünde bulundurularak, Şirketimizin temettü dağıtım politikası, 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. 
maddesi hükmü çerçevesinde oluşturulmuştur.  

Bu çerçevede, Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre 
tespit edilen yıllık bilançoda gözüken net dönem kârı üzerinden, varsa geçmiş yılların zararının düşülmesinin ardından, 
dağıtılabilir net dönem karının asgari %50’sinin nakden ödenmesi veya sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek 
payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması veya her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması veyahut Şirket 
bünyesinde bırakılması şeklinde gerçekleştirilmesi ve dağıtım işlemlerinin mevzuatta öngörülen yasal sürelerde 
tamamlanması konularında karar vermeye Şirketimiz Genel Kurulu yetkilidir.  

i)  İşletmenin Teşvikten Yararlanma Durumu 

Grup şirketlerinden Aksa Enerji’nin Göynük kömür santraline ilişkin almış olduğu yatırım teşvik belgesinin kapatma 
başvurusu yapılmış olup önceki teşviklere istinaden hakedilen süreler ve limitler kapsamında SGK ve vergi indirimi devam 
etmektedir. 

j)  Dönem İçindeki Gelişmeler 

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19’un, Grup'un faaliyetlerine ve finansal durumuna olası etkilerini mümkün olan en az 
seviyeye indirmek için gerekli aksiyonlar Grup yönetimi tarafından alınmıştır. COVID-19 salgınından dolayı gerek Grup'un 
içinde bulunduğu sektörde gerekse genel ekonomik aktivitede yaşanan gelişmeler/yavaşlamalar ile paralel olarak Grup'un 
faaliyet gösterdiği ülkelerde sokağa çıkma yasakları sebebiyle kısmi aksamalar yaşanmıştır. Bu esnada Grup tarafından 
operasyonel giderler minimize edilmesi için aksiyonlar alınmış, güçlü bilanço ve likidite pozisyonunu daha da etkin hale 
getirmek adına nakit yönetim stratejisi gözden geçirilmiştir. Salgının yayılmasını engellemeye yönelik kısıtlamaların azalması 
ile birlikte özellikle talepte meydana gelen toparlanmanın Grup'un faaliyetlerine olumlu etkisi olmuştur.  
 
Grup, 31 Aralık 2020 tarihli konsolide finansal tablolarını hazırlarken COVID-19 salgınının finansal tablolarına olası etkilerini 
değerlendirmiş ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan tahmin ve varsayımlarını gözden geçirmiştir. Grup, 
31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolarını hazırlarken COVID-19 salgınının olası etkilerini finansal tabloların hazırlanmasında 
kullanılan önemli tahmin ve varsayımlardaki etkisini değerlendirmiş ve önemli bir etkisi olmadığı kanaatine varmıştır. Şirket 
Yönetimi ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri kontrol altında tutabilmek ve en az düzeyde yaşamak için gerekli önlemleri 
almaktadır. 31 Aralık 2020 dönemi için tercih edilen bu yaklaşım, ilerleyen raporlama dönemlerinde salgının etkisi ve 
geleceğe ilişkin beklentiler dikkate alınarak tekrar gözden geçirilecektir. 

k)  Esas Sözleşmede Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler 

Yoktur. 

  



5. FİNANSAL DURUM 
 
Şirketin özet finansal rakamları ile kârlılık durumuna ilişkin tabloları aşağıda yer almaktadır. 

Özet Bilanço  31.12.2020  31.12.2019 

     
Dönen Varlıklar  3.463.783.514   2.683.960.904 
Duran Varlıklar  6.038.910.791   5.817.161.144 

Toplam Varlıklar  9.502.694.305  8.501.122.048 

 
 

   
Kısa Vadeli Yükümlülükler  3.297.663.524   2.944.410.410 
Uzun Vadeli Yükümlülükler  1.579.686.598   1.737.750.673 
Özkaynaklar  4.625.344.183   3.818.960.965 

Toplam Kaynaklar  9.502.694.305  8.501.122.048 
 

Özet Gelir Tablosu 
 

31.12.2020  31.12.2019 

Hasılat  7.230.546.535  5.578.594.781 
Satışların Maliyeti  (6.032.956.098)  (4.563.137.567) 
Brüt Kar  1.197.590.437  1.015.457.214 
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı  1.032.023.851  981.739.441 
Dönem Karı  558.004.789  455.343.289 

 
Not: Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve Şirket borca batık değildir.  
 
Şirketimizin 2020 yıl sonu sonuçları 2019 yıl sonu sonuçlarıyla karşılaştırıldığında hem borçluluğun azalması ile 
düşen finansal giderler hem de kapasite ödemesine istinaden döviz bazında garantili satış yapan yurt dışı 
santrallerin kârlılığa olumlu etkisi görülmektedir. 2020 yılına ilişkin açıklanan ciro hedefin aşılmıştır. Ciro yıllık bazda 
%30 yükselmiş ve 7,231 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Etkin portföy yönetimi ve yurt dışı santrallerin olumlu 
katkılarıyla 2020 yılında konsolide net kâr %23 artarak 558 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ek olarak, brüt kârlılık 
%18 artışla 1,198 milyar TL, faaliyet kârı %5 artışla 1,032 milyar TL ve FAVÖK %2 artışla 1,498 milyar TL olmuştur.  

Aksa Enerji’nin 2019 yılında 3,1 milyar TL olan net finansal borcu 2020 yılı sonunda 2,6 milyar TL’ye inmiştir. 
Finansal borçların %47’si döviz cinsindendir. Bu nedenle karşılaştırma döviz bazında yapıldığında 2019 yıl sonunda 
272 milyon Amerikan Doları seviyesindeki finansal borcun 2020 yıl sonunda 220 milyon Amerikan Doları’na 
gerilediği görülmektedir. Bu başarılı performans net finansal borç/FAVÖK oranına da yansımış olup 2019 yıl 
sonunda 2,1 seviyesinde gerçekleşen bu rasyo, 2020 yılı sonunda 1,8 seviyesine gerilemiştir. 

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ 
 
Aksa Enerji Yönetim Kurulu, Şirket’in risk yönetim çerçevesinin belirlenmesinden ve gözetiminden genel olarak 
sorumludur. Yönetim Kurulu, Şirket’in risk yönetimi politikalarını geliştirmek ve izlemekle sorumlu olan Riskin 
Erken Saptanması Komitesi’ni kurmuştur. 

Aksa Enerji tüm risklerini önlemek ve azaltmak amacıyla etkin bir risk yönetimi politikası uygulamaktadır. Aksa 
Enerji’nin risk yönetiminin temelinde yatan felsefe, varlıkların değerlerinin korunması, operasyonel güvenlik ve 
sürdürülebilirlik esaslarına dayanmaktadır.  

Risk yönetim politikaları, karşılaşılacak riskleri saptamak ve analiz etmek, uygun risk limitlerini belirlemek ve 
kontrollerini kurmak ile riskleri ve risklerin limitlere bağlılığını gözlemlemek amacıyla belirlenmiştir. Risk yönetimi 
politikaları ve sistemleri Şirket’in faaliyetlerindeki ve piyasa şartlarındaki değişiklikleri yansıtacak şekilde düzenli 
olarak gözden geçirilir. Şirket, eğitimler ve yönetim standart ve prosedürleri vasıtasıyla, tüm çalışanların rol ve 
sorumluluklarını anladığı disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı geliştirmeyi hedeflemektedir. 

  



6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ (devamı) 
 
Şirket’in karşı karşıya olduğu finansal riskler merkezi olarak yönetilmektedir. Gerekli görüldüğünde politika 
değişiklikleriyle, maruz kalınan finansal riskler ve karşılaşılan fırsatlar etkin biçimde yönetilmektedir. Üst yönetim 
tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde koruma enstrümanları satın alınmakta ve maruz kalınan risk 
seviyelerinin sınırlandırılmasına çalışılmaktadır.  

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığında yılda altı kez toplanan Riskin Erken Saptanması Komitesi de risklerin 
belirlenmesi ve aksiyon alınması amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Komite, her türlü potansiyel risk konusunda 
gerekli önlemlerin alınması, uygulanması ve bunların risk yönetimi sistemi dahilinde yönetilmesi ve gözden 
geçirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmekte, ulaştığı sonuçları Yönetim Kurulu’na raporlamaktadır. 

Yatırım ağırlıklı bir sektörde faaliyet gösteren Şirket, yatırımlarını ağırlıklı olarak banka kredileriyle finanse etmiştir. 
Bu nedenle, likidite, kur ve faiz oranı riski, pozisyonları ve piyasadaki gelişmeler düzenli olarak takip edilmektedir.  

Pazar kaynaklı risklerin stratejik hedefler ile uyumlu bir metodoloji çerçevesinde analizi ve önceliklendirilmesi ile 
operasyonel ve finansal kârlılık hedeflerine ulaşılması desteklenmektedir. 

Operasyonel açıdan kur riski bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yatırımlar için kullanılmış olan kredilerin bir 
kısmının döviz bazlı olması, kur farkı giderlerine yol açabilmektedir. Döviz bazlı kredilerin tutarlarının düşürülmesi 
ve daha yüksek kâr marjı ile döviz bazlı FAVÖK yaratacak projelere finansman kaynağı sağlamak üzere yenilenebilir 
enerji santrallerimizin satışı tamamlanmış, Şirketimizin finansal borç yükü azaltılmıştır.  

Türkiye enerji piyasasında artan maliyetler nedeniyle kâr marjlarının düşük seyretmesi Şirket’i operasyonel açıdan 
olumsuz etkileyen bir faktördür. Bu nedenle son 3 yıl içinde rekabet gücü azalmış santrallerimizin lisansları iptal 
edilmiş ve bu santrallerin ekipmanları kullanılarak 2017 yılında Gana, Mali ve Madagaskar’da üç enerji santrali 
devreye alınmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Kalecik Akaryakıt Enerji Santrali’ndeki ABD doları bazlı 
ciroya ek olarak Afrika’da Gana, Madagaskar ve Mali santrallerinin ürettikleri enerji, yapılmış olan anlaşmalar ile 
garantili olarak döviz cinsinden satılmaktadır. Santrallerin inşaatında yurt içinde rekabet şansı azalan santral 
ekipmanlarının kullanılması sayesinde hem toplam yatırım tutarı düşük seviyelerde gerçekleşmiş hem de 
santrallerin operasyona geçmesi için gerekli inşaat süresi ciddi ölçüde kısaltılmıştır.  

Ağustos 2020’de Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin üretimi, rekabet gücünü kaybetmesi ve yüksek 
elektrik iletim bedelleri nedeniyle durdurulmuştur. Öte yandan, Şirket faaliyetlerini önemli derecede 
etkileyebilecek herhangi bir mevzuat değişikliği olmamıştır.  

7. DİĞER HUSUSLAR 
 

A) FAALİYET DÖNEMİ SONRASI GELİŞMELER: 

Aksa Enerji Yönetim Kurulu’na Yeni Atama  

Aksa Enerji Üretim A.Ş.’de 27 Nisan 2017 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Mehmet 
Akif Şam, sürdürmekte olduğu Yönetim Kurulu Üyeliği’nden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği’nden 13 Ocak 
2021 tarihi itibarıyla istifa etmiştir. Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin 13 Ocak 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, 
görevinden ayrılan Sn. Mehmet Akif Şam’ın yerine Sn. Korkut Öztürkmen’in yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına 
sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. 

  



7. DİĞER HUSUSLAR 
 

A) FAALİYET DÖNEMİ SONRASI GELİŞMELER: (devamı) 

Aksa Enerji İcra Komitesi Kuruldu 

Aksa Enerji’nin stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayacak idari kararların alınmasına yönelik Yönetim Kurulu'na 
gerekli tavsiyelerde bulunmak amacıyla 13 Ocak 2021 tarihinde İcra Komitesi kurulmuştur. Enerji sektörünün 
tecrübeli profesyoneli Sn. Korkut Öztürkmen, İcra Komitesi Başkan Yardımcısı olarak atamıştır 

Aksa Enerji’nin ana ortağı Kazancı Holding’de operasyonel mükemmelik ve dijital dönüşüme odaklı projelere imza 
atan Sn. Barış Erdeniz ve finans piyasalarının yakından tanıdığı Sn. Erkin Şahinöz de İcra Komitesi’ne üye olarak 
atanmıştır. Bu kapsamda Aksa Enerji İcra Komitesi Üyeleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

• İcra Komitesi Başkanı-Sn. Şaban Cemil Kazancı 

• İcra Komitesi Başkan Yardımcısı-Sn. Korkut Öztürkmen 

• İcra Komitesi Üyesi-Sn. Ahmet Serdar Nişli 

• İcra Komitesi Üyesi-Sn. Ömer Muzaffer Baktır 

• İcra Komitesi Üyesi-Sn. Barış Erdeniz 

• İcra Komitesi Üyesi-Sn. Yaşar Erkin Şahinöz 

Özbekistan Doğal Gaz Santrali Yatırım Kapsamının Genişlemesi 

Aksa Enerji, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 240 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali 
kurulmasını ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını içeren 
anlaşmayı Özbekistan Enerji Bakanlığı’na bağlı NEGU (“National Electric Grid of Uzbekistan”) ile imzalamıştı. Bahsi 
geçen anlaşma, 20 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 230 MW kapasite artışı ile tadil edilmiş olup, bu anlaşmaya ilave 
olarak Buhara’da 270 MW kurulu güçte doğal gaz kombine çevrim santrali kurulmasına yönelik ayrı bir anlaşma 
imzalanmıştır. Bu kapsamda:  

• Taşkent’te mevcut lokasyonda, 240 MW kurulu güçteki doğal gaz kombine çevrim santraline ek olarak 
230 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulacaktır. Tadil edilen anlaşma, Taşkent’te 
kurulacak olan her iki santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını 
içermektedir.  

• Taşkent’in güneybatısında bulunan Buhara’da 270 MW kurulu güçte doğal gaz kombine çevrim santrali 
kurulacaktır. İlave anlaşma, Buhara’da kurulacak olan santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli 
karşılığında 25 yıl boyunca satışını içermektedir.  

Taşkent’te toplam 470 MW kurulu güce sahip olacak doğal gaz kombine çevrim santrallerinin ve Buhara’da 270 
MW kurulu güce sahip olacak doğal gaz kombine çevrim santralinin 2021 yılının son çeyreğinde devreye alınması 
beklenmektedir. Yatırımların hayata geçmesiyle birlikte Özbekistan’da toplam 740 MW kurulu güce erişilecektir.  

Kongo Cumhuriyeti ile İmtiyaz Sözleşmesi İmzalandı 

21 Ocak 2021 tarihi itibarıyla, Aksa Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı Aksa Energy Company Congo ile Kongo 
Cumhuriyeti arasında, Pointe- Noire şehrinde bulunan 50 MW kurulu güce sahip doğal gaz santralinin 30 yıl süre 
ile işletme hakkına yönelik bir imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştır. Bahsi geçen anlaşma çerçevesinde, 50 MW kurulu 
güç, Aksa Energy Company Congo tarafından kapasite artışı yatırımı yapılarak 100 MW’a çıkarılacaktır. Doğal gaz 
tedariğinin Kongo’dan çıkarılan yerli doğal gazdan yapılması planlanmaktadır. Üretilen elektriğin ise mevcut iletim 
sistemi üzerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne ihraç edilmesi planlanmaktadır. 

  



7. DİĞER HUSUSLAR 
 

A) FAALİYET DÖNEMİ SONRASI GELİŞMELER: (devamı) 

Irak’a Enerji İhracatı Faaliyetlerinin Başladı  

Aksa Enerji’nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı “Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.”nin ithalatçı tarafıyla imzaladığı 
anlaşma kapsamında, Türkiye-Irak enerji iletim hattı üzerinden Irak’a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi 
ihracatı yapmak amacıyla EPDK’ya iletilen başvuru onaylanmış ve TEİAŞ ile enterkonneksiyon hattı kullanım 
anlaşması imzalanmıştı. 24 Ocak 2021 tarihi itibarıyla bahsi geçen enerji ihracatı ticari faaliyetleri başlamıştır. 
Böylelikle, Aksa Enerji’nin faaliyet gösterdiği ülke sayısı altıya ulaşmıştır. 

Mali Akaryakıt (HFO) Enerji Santrali’nde Yeni Sözleşme İmzalandı 

Aksa Enerji’nin Mali’deki 40 MW kurulu güce sahip Akaryakıt Enerji Santraline ilişkin Energie Du Mali S.A. (“EDM”) 
ile olan ve süresi sona eren mevcut sözleşme, yeni sözleşme şartlarının belirlenmesi için 31 Ocak 2021 tarihine 
kadar uzatılmıştı. 27 Ocak 2021 tarihi itibarıyla, EDM ile Aksa Enerji ve %100 bağlı ortaklığı Aksa Mali SA arasında 
imzalanan anlaşmalar uyarınca:  

• 40 MW kurulu güce sahip Enerji Santrali’nin 30 MW kurulu güce denk gelen üretimi, Avro cinsinden 
garantili kapasite bedeli karşılığında EDM tarafından 3 yıl boyunca satın alınacaktır. 

• Mevcut santrale ek olarak, Aksa Enerji tarafından 20 MW kurulu güce sahip Enerji Santrali 2021 yılı ikinci 
çeyreğinde kurulacak olup, bu kurulu güce denk gelen üretimi, Avro cinsinden garantili kapasite bedeli 
karşılığında EDM tarafından 3 yıl boyunca satın alınacaktır. Yeni sözleşme kapsamında hem vade uzatımı 
hem de 30 MW’dan 50 MW’a garantili kapasite artışı sağlayan Aksa Enerji, küreselleşme stratejisi 
kapsamında Afrika’daki konumunu pekiştirmiştir. 

Buhara’da Yeni Şirket kuruldu 

04 Şubat 2021 tarihinde, Özbekistan yatırımları kapsamında Aksa Uzbekistan Bukhara B.V. isimli şirket Hollanda’da 
25 bin Avro sermaye ile kurulmuştur. Aksa Global Investments B.V., Aksa Uzbekistan Bukhara B.V.’nin %100 payına 
sahiptir.  

  



A) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:  
 
2015 yılından bu yana Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan Aksa Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-
17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde 2 Ekim 2020 tarihinde yapılan değişiklik kapsamında açıklanan Sürdürülebilirlik 
İlkelerine Uyum Çerçevesi’nde yer alan ilkelere tam uyum sağlamaya azami özen göstermektedir.  Bu alanda sürekli gelişim 
hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Aksa Enerji’nin Sürdürülebilirlik İlkeleri’ne uyum durumu aşağıdaki tabloda 
sunulmaktadır: 
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A1.  Strateji, 

Politika 

ve 

Hedefler 

Yönetim Kurulu ÇSY 

öncelikli konularını, 

risklerini ve fırsatlarını 

belirler ve buna uygun 

ÇSY politikalarını 

oluşturur. Söz konusu 

politikaların etkin bir 

biçimde uygulanması 

bakımından; Ortaklık içi 

yönerge, iş prosedürleri 

vs. hazırlanabilir. Bu 

politikalar için Yönetim 

Kurulu kararı alır ve 

kamuya açıklar. 

Kısmi Uyum Aksa Enerji’nin sürdürülebilirlik 

konusundaki çalışmalarının koordinasyonu 

için doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı ve 

CEO’ya bağlı bir Sürdürülebilirlik Komitesi 

oluşturulmuştur. Sürdürülebilirlik Komitesi 

üyeleri yetki alanlarına giren önemli ve 

öncelikli sürdürülebilirlik konularının 

yönetilmesinde kilit rol oynamaktadır. 

Sürdürülebilirlik anlamında önemli ve 

öncelikli konulara yönelik risk ve fırsatlar 

ilgili birimler tarafından 

değerlendirilmekte, alınacak aksiyonların 

çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin 

bütüncül olarak ele alınmasına özen 

gösterilmektedir. 

Sürdürülebilirlik Komitesi; çevresel, sosyal 

ve yönetimsel risklerin yönetilmesi için 

gerekli strateji, politika ve hedefleri de 

oluşturmaktadır. Politikalar kurumsal web 

sitesinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır, 

politikaların çeşitlendirilmesi için 

çalışmalar yürütülmektedir. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurul

ebilirlik/politi kalarimiz/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr

/kurumsal- yonetim/kar-dagitim-politikasi/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr

/kurumsal- yonetim/bilgilendirme-

politikasi/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr

/kurumsal- yonetim/bagis-ve-yardim-

politikasi/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr

/kurumsal- yonetim/ucretlendirme-

politikasi/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr

/kurumsal- yonetim/rusvet-ve-yolsuzlukla-

mucadele/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr

/kurumsal- yonetim/insan-haklari-

politikasi/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr

/kurumsal- yonetim/etik-ilkeler/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr

/kurumsal- yonetim/yonetim-kurulu-

komiteleri/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurul

ebilirlik/raporlar/ 
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A1. Strateji, 

Politika 

ve 

Hedefler 

ÇSY politikalarına, risk 

ve fırsatlarına uygun 

Ortaklık Stratejisini 

belirler. Ortaklık 

stratejisi ve ÇSY 

politikalarına uygun 

kısa ve uzun vadeli 

hedeflerini belirler ve 

kamuya açıklar. 

Kısmi Uyum Tüm iş stratejilerinin sürdürülebilirlik 

yaklaşımıyla uyumlu olmasına özen 

gösteren Aksa Enerji, güçlü organizasyonel 

yapısı ve dinamik yönetişim modeli 

sayesinde sosyal, çevresel ve yaygın 

ekonomik alanlarda değer yaratmaya 

odaklanır. Şirket stratejileri doğrultusunda 

üst yönetim tarafından kısa, orta ve uzun 

vadeler gözetilerek oluşturulan 

sürdürülebilirlik hedefleri etkin bir 

iletişimle tüm Şirket kademelerine 

aktarılmaktadır. Aksa Enerji’nin bu 

hedeflere yönelik performansı, çok 

paydaşlı denetim uygulamalarıyla sürekli 

takip edilmektedir. Şirketin Çevresel, 

Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) kapsamında kısa 

ve uzun vadeli sayısal hedefleri henüz 

belirlenip kamuya açıklanmamıştır. 
 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurul

ebilirlik/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/

yillik-faaliyet- raporlari/ 
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A2. Uygulama/ 

İzleme 

ÇSY politikalarının 

yürütülmesinden 

sorumlu 

komiteleri/birimleri 

belirler ve kamuya 

açıklar. Sorumlu 

komite/birim, 

politikalar kapsamında 

gerçekleştirilen 

faaliyetleri yılda en az 

bir kez ve her halükarda 

Kurul’un ilgili 

düzenlemelerinde yıllık 

faaliyet raporlarının 

kamuya açıklanması için 

belirlenen azami süreler 

içerisinde kalacak 

şekilde Yönetim 

Kuruluna raporlar. 

Kısmi Uyum Aksa Enerji’nin sürdürülebilirlik 

konusundaki çalışmalarının 

koordinasyonu amacıyla 2015 yılında 

doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı ve 

CEO’ya bağlı bir Sürdürülebilirlik 

Komitesi oluşturulmuştur. 

Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri 

yetki alanlarına giren önemli ve 

öncelikli sürdürülebilirlik konularının 

yönetilmesinde kilit rol 

oynamaktadır. Komite, bu kapsamda 

ele alınan konuların daha bütüncül 

yaklaşımla yönetilmesine ve 

sürdürülebilirlik performansının 

raporlanmasına katkı sağlamaktadır. 

Sürdürülebilirlik Komitesi’nin altında 

kurulan Sürdürülebilirlik 

Koordinasyon ve Çalışma Kurulu ise 

bu görevlerin yerine getirilmesinde 

Sürdürülebilirlik Komitesi’ne 

yardımcı olmaktadır. Sürdürülebilirlik 

anlamında önemli ve öncelikli 

konulara yönelik risk ve fırsatlar ilgili 

birimler tarafından 

değerlendirilmekte, alınacak 

aksiyonların çevresel, sosyal ve 

ekonomik etkilerinin bütüncül olarak 

ele alınmasına özen 

gösterilmektedir. Aksa Enerji 

sürdürülebilirlik performansını 

2016’dan bu yana gönüllülük 

esasıyla, GRI (Küresel Raporlama 

Girişimi) Standartlarına uygun olarak 

hazırladığı sürdürülebilirlik 

raporlarıyla kamuoyunun bilgisine 

sunmaktadır. Ayrıca yıllık faaliyet 

raporları kapsamında yer alan 

sürdürülebilirlik bölümü ile hem 

Yönetim Kurulu’nu hem de 

kamuoyunu bilgilendirmektedir. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/surd urulebilirlik-yaklasimimiz/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kuru

msal- yonetim/yonetim-kurulu-komiteleri/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 
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A2. 

Uygulama/İzlem
e 

Belirlenen kısa ve uzun 

vadeli hedefler 

doğrultusunda 

uygulama ve eylem 

planlarını oluşturur ve 

kamuya açıklar. 

Kısmi Uyum Şirket stratejileri doğrultusunda üst 

yönetim tarafından kısa, orta ve 

uzun vadeler gözetilerek oluşturulan 

sürdürülebilirlik hedefleri etkin bir 

iletişimle tüm Şirket kademelerine 

aktarılmaktadır. Aksa Enerji’nin bu 

hedeflere yönelik performansı, çok 

paydaşlı denetim uygulamalarıyla 

sürekli takip edilmektedir.  Şirketin 

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) 

kapsamındaki kısa ve uzun vadeli 

sayısal hedefler ile uygulama ve 

eylem planları belirlenerek kamuya 

açıklanmamıştır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/surd urulebilirlik-yaklasimimiz/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
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A2. 

Uygulama/ 
İzleme 

ÇSY Kilit Performans 

Göstergelerini (KPG) 

belirler ve yıllar bazında 

karşılaştırmalı olarak 

açıklar. Teyit edilebilir 

nitelikteki verilerin varlığı 

halinde, KPG’leri yerel ve 

uluslararası sektör 

karşılaştırmalarıyla 

birlikte sunar. 

Kısmi Uyum Aksa Enerji, sürdürülebilirlik 

performansını 2016’dan bu yana 

gönüllülük esasıyla, GRI (Küresel 

Raporlama Girişimi) Standartlarına 

uygun olarak hazırladığı 

sürdürülebilirlik raporlarıyla 

kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. 

Şirketin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim 

(ÇSY) kapsamında belirlediği Kilit 

Performans Göstergeleri (KPG) de 

geçmiş 3 yıla ilişkin bilgiyi içerecek 

şekilde bu raporlarda yer almaktadır. 

Ayrıca seçilmiş bazı KPG’ler yıllık 

faaliyet raporunda kamuoyu ile 

paylaşılmaktadır. KPG herhangi biri 

teyit edilir ise ilgili raporlarda bilgi 

notu olarak belirtilmektedir. Şirket 

KPG’ne ilişkin yerel ve uluslararası 

sektör karşılaştırmasına raporlarda 

yer verilmemektedir. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 
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A2. 

Uygulama/ 
İzleme 

İş süreçlerine veya ürün 

ve hizmetlere yönelik 

sürdürülebilirlik 

performansını iyileştirici 

inovasyon faaliyetlerini 

açıklar. 

Tam Uyum Sürdürülebilirliğin gereklerinden biri 

olan hızla gelişen teknolojiye uygun 

süreç ve yöntemler geliştirmeyi de 

önemseyen Aksa Enerji, iş 

süreçlerine veya ürün ve hizmetlere 

yönelik sürdürülebilirlik 

performansını iyileştirici inovasyon 

faaliyetleri hakkında sürdürülebilirlik 

ve/veya faaliyet raporları ile 

kurumsal web sitesinde bilgi 

sunmaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/ar-ge-ve-inovasyon/ 
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A3. Raporlama 

Sürdürülebilirlik 

performansını, 

hedeflerini ve 

eylemlerini yılda en az 

bir kez raporlar ve 

kamuya açıklar. 

Sürdürülebilirlik 

faaliyetlerine ilişkin 

bilgileri faaliyet raporu 

kapsamında açıklar. 

Kısmi Uyum Aksa Enerji, sürdürülebilirlik 

performansını ve eylemlerini 

2016’dan bu yana gönüllülük 

esasıyla, GRI (Küresel Raporlama 

Girişimi) Standartlarına uygun olarak 

her yıl hazırladığı sürdürülebilirlik 

raporlarıyla kamuoyunun bilgisine 

sunmaktadır. Ayrıca yıllık faaliyet 

raporları kapsamında 

sürdürülebilirlik performansı 

hakkında bölüm de yer almaktadır. 

Şirketin ÇSY kapsamında kısa ve uzun 

vadeli sayısal hedefleri henüz belirlenip 

kamuyla paylaşılmamıştır.  

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 
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A3. Raporlama 

Paydaşlar için ortaklığın 

konumu, performansı ve 

gelişiminin 

anlaşılabilmesi açısından 

önemli nitelikteki 

bilgilerin, doğrudan ve 

özlü bir anlatımla 

paylaşılması esastır. 

Ayrıntılı bilgi ve verileri 

kurumsal internet 

sitesinde ayrıca 

açıklayabilir, farklı 

paydaşların ihtiyaçlarını 

doğrudan karşılayan ayrı 

raporlar hazırlayabilir. 

Tam Uyum Aksa Enerji paydaşlarıyla olan 

iletişiminin sürekliliğine öncelik 

vermekte, bu doğrultuda 

sürdürülebilirlik raporları, faaliyet 

raporları, kurumsal web sitesi ve 

yatırımcı ilişkileri web sitesi 

aracılığıyla paydaşlar için önemli 

nitelikteki bilgileri, doğrudan ve 

özlü bir anlatımla paylaşmaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/ana-

sayfa/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/sunu

mlar/fin ansal-sunumlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/sunu

mlar/yat irimci-sunumlari/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/ana-sayfa/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
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A3. Raporlama 

Şeffaflık ve güvenilirlik 

bakımından azami 

özen gösterir. Dengeli 

yaklaşım kapsamında 

açıklama ve 

raporlamalarda 

öncelikli konular 

hakkında her türlü 

gelişmeyi objektif bir 

biçimde açıklar. 

Tam Uyum Aksa enerji, sürdürülebilirlik yaklaşımı 

ile gerçekleştirdiği faaliyetler 

hakkında tüm paydaşlarını şeffaf ve 

güvenilir bir şekilde bilgilendirmeyi 

önemser. Bu doğrultuda benimsediği 

dengeli yaklaşım kapsamında 

açıklama ve raporlamalarda öncelikli 

konular hakkında her türlü gelişmeyi 

objektif bir biçimde açıklamaya özen 

gösterir. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 
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A3. Raporlama 

Faaliyetlerinin Birleşmiş 

Milletler (BM) 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma 

Amaçları’ndan hangileri 

ile ilişkili olduğu 

hakkında bilgi verir. 

Tam Uyum Aksa Enerji Birleşmiş Milletler 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 

(SKA) rehberliğinden de yararlandığı 

sürdürülebilirlik raporunda 

faaliyetleri ile ilişkili BM 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

hakkında bilgi vermektedir. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 
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A3. Raporlama 

Çevresel, sosyal ve 

kurumsal yönetim 

konularında aleyhte 

açılan ve/veya 

sonuçlanan davalara 

ilişkin açıklama yapar. 

Tam Uyum Sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet 

raporlarında çevresel, sosyal ve 

kurumsal yönetim konularında 

aleyhte açılan ve/veya 

sonuçlanan davalara ilişkin 

açıklamalara yer verilmektedir. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 

 
 
 

12 

 
 
 

A4. Doğrulama 

Bağımsız üçüncü 

taraflara (bağımsız 

sürdürülebilirlik güvence 

sağlayıcılarına) 

doğrulatıldığı takdirde, 

sürdürülebilirlik 

performans ölçümlerini 

kamuya açıklar ve söz 

konusu doğrulama 

işlemlerinin artırılması 

yönünde gayret gösterir. 

Kısmi Uyum Aksa Enerji, mevcut santrallerindeki 

sera gazı salımlarını takip etmek 

amacıyla 2015 yılından bu yana 

düzenli olarak hazırladığı Sera Gazı 

Salım Raporlarının Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş 

doğrulayıcı kuruluş tarafından 

doğrulandıktan sonra Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’na sunulduğu 

bilgisi sürdürülebilirlik ve/veya 

faaliyet raporlarında yer almaktadır. 

Bunun dışındaki sürdürülebilirlik 

performans ölçümlerinin 3. 

taraflarca doğrulanması henüz 

gerçekleşmemiştir.  

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 
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B. Çevresel 
İlkeler 

Çevre yönetimi 

alanındaki politika ve 

uygulamalarını, eylem 

planlarını, çevresel 

yönetim sistemlerini (ISO 

14001 standardı ile 

bilinmektedir) ve 

programlarını açıklar. 

Tam Uyum Aksa Enerji, CEO ve Yönetim Kurulu 

Başkanı taahüdü ile oluşturduğu 

Çevre Politikasına kurumsal web 

sitesinde yer vermektedir. Çevre 

politikası ile ilgili amaç ve hedefleri 

belirlemek, faaliyetleri bu politikaya 

uygun şekilde yönetmek, takip etmek 

ve denetlemek amacıyla Çerçeve 

Çevre Yönetim Sistemi (ÇÇYS) 

oluşturan Şirket ayrıca, ISO 14001 

Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına 

sahiptir. Şirketin çevre yönetimi 

alanındaki politika ve uygulamaları, 

eylem planları, çevresel yönetim 

sistemleri, sertifikaları ve programları 

hakkında detaylı bilgi 

sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet 

raporları ile kurumsal web sitesinde 

kamuoyuna açıklanmaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/politi kalarimiz/cevre-politikasi/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/politi kalarimiz 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/cevre sel-surdurulebilirlik/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/media/25716/aks

a_cys.p df 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/sertif ikalarimiz/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet-raporlari/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
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B. Çevresel 
İlkeler 

Çevre ile ilgili kanun ve 

ilgili diğer düzenlemelere 

uyum sağlar ve bunları 

açıklar. 

Tam Uyum Aksa enerji çevre ile ilgili kanun ve 

ilgili diğer düzenlemelere uyum 

sağlamaktadır. Bu çerçevede Çevre 

Politikası’na ilişkin kural ve yetkileri 

belirlediği ÇÇYS’deki düzenlemeleri 

yürütmektedir. Sürdürülebilirlik 

raporunda çevre ile ilgili kanun ve 

diğer hukuki gerekliliklere uyum 

sağlamaya yönelik amacı hakkında 

kamuoyunu bilgilendirmektedir. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/politi kalarimiz/cevre-politikasi/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/politi kalarimiz 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/cevre sel-surdurulebilirlik/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/media/25716/aks

a_cys.p df 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/sertif ikalarimiz/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/rapor lar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet-raporlari/ 

 

15 

 

 
B. Çevresel 

İlkeler 

Sürdürülebilirlik İlkeleri 

kapsamında hazırlanacak 

raporda yer verilecek 

çevresel raporun sınırı, 

raporlama dönemi, 

raporlama tarihi, veri 

toplama süreci ve 

raporlama koşulları ile 

ilgili kısıtları açıklar. 

Tam Uyum 2016’dan bu yana GRI (Küresel 

Raporlama Girişimi) Standartlarına 

uygun hazırlanarak kamuoyunun 

bilgisine sunulan sürdürülebilirlik 

raporları kapsamında çevresel rapora 

ilişkin veriler ve kısıtlar rapor içinde 

açıklamalarla yer almaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 
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B. Çevresel 
İlkeler 

Çevre ve iklim 

değişikliği konusuyla 

ilgili ortaklıktaki en üst 

düzey sorumluyu, ilgili 

komiteleri ve 

görevlerini açıklar. 

Tam Uyum Aksa Enerji’nin sürdürülebilirlik 

konusundaki çalışmalarının 

koordinasyonu amacıyla 2015 

yılında doğrudan Yönetim Kurulu 

Başkanı ve CEO’ya bağlı bir 

Sürdürülebilirlik Komitesi 

oluşturulmuştur. Sürdürülebilirlik 

Komitesi ve Üyeleri hakkında bilgi 

kurumsal web sitesi, faaliyet ve/veya 

sürdürülebilirlik raporlarında yer 

almaktadır. Ek olarak, iklim değişikliği 

ile mücadele konusunu da içeren 

Çevre Politikası, CEO ve Yönetim 

Kurulu Başkanı taahüdü ile kurumsal 

web sitesinde yer almaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/politi kalarimiz/cevre-politikasi/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 
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B. Çevresel 

İlkeler 

Hedeflerin 

gerçekleştirilmesi de 

dâhil olmak üzere, 

çevresel konuların 

yönetimi için sunduğu 

teşvikleri açıklar. 

Uyumsuz Çevresel konuların yönetimi 

konusundaki teşvikler hakkında 

çalışmalar şirketin ÇSY kapsamında 

kısa ve uzun vadeli sayısal 

hedeflerinin belirlenmesi sonrasında 

gerçekleştirilecektir. 
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B. Çevresel 

İlkeler 

Çevresel sorunların iş 

hedeflerine ve 

stratejilerine nasıl 

entegre edildiğini 

açıklar. 

Kısmi Uyum Tüm iş stratejilerinin sürdürülebilirlik 

yaklaşımıyla uyumlu olmasına özen 

gösteren Aksa Enerji, güçlü 

organizasyonel yapısı ve dinamik 

yönetişim modeli sayesinde sosyal, 

çevresel ve yaygın ekonomik 

alanlarda ürettiği katma değeri 

sürekli artırmaktadır. Çevresel 

sorunların iş hedeflerine ve 

stratejilerine nasıl entegre edildiği 

sürdürülebilirlik raporu ve/veya 

faaliyet raporunda açıklanmaktadır 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
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B. Çevresel 

İlkeler 

İş süreçlerine veya ürün 

ve hizmetlerine yönelik 

sürdürülebilirlik 

performanslarını ve bu 

performansı iyileştirici 

faaliyetlerini açıklar. 

Kısmi Uyum Aksa Enerji, iş süreçlerine veya 

ürün ve hizmetlere yönelik 

sürdürülebilirlik performansı ve 

bu performansı iyileştirmeye 

yönelik faaliyetleri hakkında 

sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet 

raporları ile kurumsal web 

sitesinde bilgi sunmaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/cevresel-surdurulebilirlik/ 
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B. Çevresel 

İlkeler 

Sadece doğrudan 

operasyonlar 

bakımından değil, 

ortaklık değer zinciri 

boyunca çevresel 

konuları nasıl 

yönettiğini ve 

stratejilerine tedarikçi 

ve müşterileri nasıl 

entegre ettiğini açıklar. 

Kısmi Uyum Şirket, sadece enerji üretim 

faaliyetlerinden kaynaklanan 

çevresel etkileri azaltmaya yönelik 

çabalarıyla değil, değer zincirinin 

tüm aşamalarını kapsayan çevre 

yönetimi uygulamalarıyla da 

sektörde fark yaratmaya 

çalışmaktadır. Bu doğrultuda 

gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında 

sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet 

raporlarında bilgi sunmaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 
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B. Çevresel 

İlkeler 

Çevresel konularda 

(sektörel, bölgesel, 

ulusal ve uluslararası) 

politika oluşturma 

süreçlerine dâhil olup 

olmadığını; çevre 

konusunda üyesi olduğu 

dernekler, ilgili 

kuruluşlar ve sivil 

toplum kuruluşları ile 

yaptığı iş birliklerini ve 

varsa aldığı görevleri ve 

desteklediği faaliyetleri 

açıklar. 

Kısmi Uyum Aksa Enerji'nin üyelikleri ve 

destek verdiği girişimler 

hakkında bilgiler 

sürdürülebilirlik ve/veya 

faaliyet raporları ile kurumsal 

web sitesinde 

açıklanmaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/iklim- degisikligi-ve-enerji/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/surd urulebilirlik-yaklasimimiz/ 
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B. Çevresel 

İlkeler 

Çevresel göstergeler 

(Sera gazı emisyonları 

(Kapsam-1 (Doğrudan), 

Kapsam-2 (Enerji 

dolaylı), Kapsam-3 (Diğer 

dolaylı) 1), hava kalitesi, 

enerji yönetimi, su ve 

atıksu yönetimi atık 

yönetimi, biyoçeşitlilik 

etkileri) ışığında çevresel 

etkileri ile ilgili bilgileri 

dönemsel olarak 

karşılaştırılabilir bir 

şekilde raporlar. 

Kısmi Uyum Aksa Enerji çevresel göstergeler 

ışığında çevresel etkileri ile ilgili 

bilgiler dönemsel olarak 

karşılaştırılabilir şekilde 

sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet 

raporları ile kurumsal web sitesinde 

açıklanmaktadır. Kapsam 3 gibi 

henüz açıklanmayan göstergeler de 

bulunmaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/cevresel-surdurulebilirlik/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
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B. Çevresel 

İlkeler 

Verilerini toplamak ve 

hesaplamak için 

kullandığı standart, 

protokol, metodoloji 

ve baz yıl ayrıntılarını 

açıklar. 

Kısmi Uyum Sürdürülebilirlik raporunda 

açıklanan sera gazı verileri ile ilgili 

toplama ve hesaplama 

süreçlerinde kullanılan standart, 

protokol, metodoloji hakkında 

ayrıntılar yer almaktadır. Baz yıl 

bilgisi henüz netleşmemiş olup, 

şirketin Çevresel, Sosyal ve 

Yönetişim (ÇSY) kapsamında kısa 

ve uzun vadeli sayısal 

hedeflerinin belirlenmesi süreci 

kapsamında 

değerlendirilmektedir. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 
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B. Çevresel 

İlkeler 

Önceki yıllarla 

karşılaştırmalı olarak 

rapor yılı için çevresel 

göstergelerin 

durumunu açıklar 

(artış veya azalma). 

Tam Uyum Aksa Enerji sürdürülebilirlik ve/veya 

faaliyet raporunda, kurumsal web 

sitesinde rapor yılı için çevresel 

göstergelerin durumunu önceki 

yıllarla karşılaştırmalı olarak 

açıklanmaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/cevresel-surdurulebilirlik/ 
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B. Çevresel 
İlkeler 

Çevresel etkilerini 

azaltmak için kısa ve 

uzun vadeli hedefler 

belirler ve bu hedefleri 

açıklar. Bu hedeflerin 

Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Taraflar 

Konferansı’nın önerdiği 

şekilde Bilime Dayalı 

olarak belirlenmesi 

tavsiye edilir. Daha 

önce belirlediği 

hedeflere göre rapor 

yılında gerçekleşen 

ilerleme söz konusu ise 

konu hakkında bilgi 

verir. 

Kısmi Uyum Aksa Enerji “kaynakların etkin 

kullanımı” ilkesiyle sürdürülebilir bir 

gelecek için faaliyetlerini çevreye 

duyarlı bir şekilde gerçekleştirmeye 

özen göstermekte ve bu alandaki 

performansını sürekli olarak daha iyi 

seviyelere taşımayı hedeflemektedir. 

Sürdürülebilirlik performansı 

hakkında sürdürülebilirlik ve/veya 

faaliyet raporunda bilgi 

paylaşılmaktadır. Şirketin Çevresel, 

Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) 

kapsamında kısa ve uzun vadeli 

sayısal hedefleri henüz belirlenip 

kamuya açıklanmamıştır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 
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B. Çevresel 
İlkeler 

İklim krizi ile mücadele 
stratejisini ve eylemlerini 

açıklar. 

Kısmi Uyum Faaliyet gösterdiği sektörün çevreye 

ve iklim değişikliğine etkisinin ve 

üzerine düşen sorumlulukların 

bilinciyle hareket eden Aksa Enerji, 

iklim krizi ile mücadele stratejisini ve 

eylemleri hakkında bilgileri 

sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet 

raporunda, kurumsal web sitesinde 

paylaşmaktadır. Şirketin iklim 

değişikliği ile mücadele dahil 

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) 

kapsamında kısa ve uzun vadeli 

sayısal hedefleri henüz belirlenip 

kamuya açıklanmamıştır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/cevre sel-surdurulebilirlik/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/iklim-degisikligi-ve-enerji/ 
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B. Çevresel 
İlkeler 

Sunduğu ürünler 

ve/veya hizmetlerin 

potansiyel olumsuz 

etkisini önleme veya 

minimize etme 

program ya da 

prosedürlerini açıklar; 

üçüncü tarafların sera 

gazı 

emisyon miktarlarında 

azaltım sağlamaya 

yönelik aksiyonlarını 

açıklar. 

Kısmi Uyum Faaliyet gösterdiği sektörün çevreye 

ve iklim değişikliğine etkisinin ve 

üzerine düşen sorumlulukların 

bilinciyle hareket eden Aksa Enerji, 

ürünler ve/veya hizmetlerinin 

potansiyel olumsuz etkisini önleme 

veya minimize etme program ya da 

prosedürleri hakkında 

sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet 

raporunda, kurumsal web sitesinde 

paylaşmaktadır. Aksa Enerji, iklim 

değişikliğine karşı küresel çapta 

verilen mücadeleye katkı sağlamayı 

hedefi kapsamında orta-uzun vadede 

yenilenebilir enerji alanında yatırım 

yapmayı planlamaktadır. Henüz 

Kapsam 3 sera gazı emisyon 

miktarları hesaplanmamaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/cevre sel-surdurulebilirlik/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/iklim-degisikligi-ve-enerji/ 
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B. Çevresel 

İlkeler 

Çevresel etkilerini 

azaltmaya yönelik aldığı 

aksiyonlar, yürüttüğü 

projeler ve girişimlerin 

toplam sayısını ve 

bunların sağladığı 

çevresel fayda/kazanç 

ve maliyet tasarruflarını 

açıklar. 

Kısmi Uyum Aksa Enerji “kaynakların etkin 

kullanımı” ilkesiyle sürdürülebilir bir 

gelecek için faaliyetlerini çevreye 

duyarlı bir şekilde gerçekleştirmeye 

özen göstermekte ve bu alandaki 

performansını sürekli olarak daha iyi 

seviyelere taşımayı hedeflemektedir. 

Şirket, enerji üretim faaliyetlerinden 

kaynaklanan çevresel etkileri 

azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, 

yürüttüğü projeler ve girişimler ile 

bu sayede sağladığı çevresel 

fayda/kazanç hakkında 

sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet 

raporunda, kurumsal web sitesinde 

bilgi vermektedir. Toplam proje, 

girişim sayısı ve maliyet 

tasarruflarına ilişkin açıklamalar 

henüz yer almamaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/cevre sel-surdurulebilirlik/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/iklim- degisikligi-ve-enerji/ 
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B. Çevresel 

İlkeler 

Toplam enerji tüketim 

verilerini (hammaddeler 

hariç) raporlar ve enerji 

tüketimlerini Kapsam-1 

ve Kapsam-2 olarak 

açıklar. 

Tam Uyum Aksa Enerji'nin sürdürülebilirlik 

raporunda elektrik ve yakıt türleri 

bazında Enerji Tüketimi ile Kapsam-1 

ve Kapsam-2 Sera Gazı Salımları 

açıklanmaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 
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B. Çevresel 

İlkeler 

Raporlama yılında 

üretilen ve tüketilen 

elektrik, ısı, buhar ve 

soğutma hakkında bilgi 

sağlar. 

Tam Uyum Aksa Enerji'nin Üretim Başına Enerji 

Tüketimi, Üretim Başına Sera Gazı 

Salımları hakkında bilgi 

sürdürülebilirlik raporunda 

açıklanmaktadır. Bununla birlikte 

santrallerde üretilen elektrik 

hacimleri ise yatırımcı sunumlarında 

yer almaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/rapor lar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/present

ations/fi nancial-presentations/ 
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B. Çevresel 

İlkeler 

Yenilenebilir enerji 

kullanımının artırılması, 

sıfır veya düşük 

karbonlu elektriğe geçiş 

konusunda çalışmalar 

yapar ve bu çalışmaları 

açıklar. 

Uyumsuz Aksa Enerji, iklim değişikliğine karşı 

küresel çapta verilen mücadeleye 

katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu 

kapsamda Şirket, orta-uzun vadede 

yenilenebilir enerji alanında yatırım 

yapmayı planlamaktadır. 
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B. Çevresel 

İlkeler 

Yenilenebilir enerji 
üretim ve kullanım 
verilerini açıklar. 

Uyumsuz Aksa Enerji, iklim değişikliğine karşı 

küresel çapta verilen mücadeleye 

katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu 

kapsamda Şirket, orta-uzun vadede 

yenilenebilir enerji alanında yatırım 

yapmayı planlamaktadır. 

 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
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B. Çevresel 

İlkeler 

Enerji verimliliği 

projeleri yapar ve bu 

çalışmalar sayesinde 

enerji tüketim ve 

emisyon azaltım 

miktarını açıklar. 

Kısmi Uyum Aksa Enerji, faaliyetlerinin çevreye 

olan etkisini minimize etmek ve sera 

gazlarının salımını azaltmak amacıyla, 

enerji verimliliğini çevre politikasının 

önemli bir bileşeni olarak 

görmektedir. Bu çerçevede 

yürüttüğü enerji verimliliği projeleri 

ve bu çalışmalar sayesinde sağlanan 

enerji tasaruffları hakkında 

sürdürülebilirlik raporunda bilgi 

paylaşılmaktadır. Henüz proje 

bazında emisyon azaltım miktarına 

yönelik açıklama yer almamaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 
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B. Çevresel 
İlkeler 

Yer altından veya yer 

üstünden çekilen, 

kullanılan, geri 

dönüştürülen ve deşarj 

edilen su miktarlarını, 

kaynaklarını ve 

prosedürlerini (Kaynak 

bazında toplam su 

çekimi, su çekiminden 

etkilenen su kaynakları; 

geri dönüştürülen ve 

yeniden kullanılan suyun 

yüzdesi ve toplam hacmi 

vb.) raporlar. 

Kısmi Uyum Aksa Enerji’de giderek azalan doğal 

kaynakların korunması adına 

gerçekleştirilen başlıca uygulamalar 

arasında suyun verimli kullanılmasına 

yönelik inovasyonu odağına alan 

çalışmalar yer almaktadır. Etkin bir 

yönetimle su tüketimini asgari 

düzeye indirme hedefiyle 

operasyonlarını şekillendiren Şirket’in 

santrallerinde, bulunduğu bölgeye 

bağlı olarak şebeke, yüzey ve yer altı 

suyu gibi çeşitli kaynaklardan su 

kullanılmaktadır. Su tüketimine ilişkin 

bazı veriler sürdürülebilirlik 

raporunda açıklanmaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 
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B. Çevresel 

İlkeler 

Operasyonlar veya 

faaliyetlerinin herhangi 

bir karbon fiyatlandırma 

sistemine (Emisyon 

Ticaret Sistemi, Cap & 

Trade veya Karbon 

Vergisi) dâhil olup 

olmadığını açıklar. 

Uyumsuz Aksa Enerji'nin operasyonları veya 

faaliyetleri herhangi bir karbon 

fiyatlandırma sistemine (Emisyon 

Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya 

Karbon Vergisi) dâhil değildir. 

 

36 B. Çevresel 
İlkeler 

Raporlama döneminde 
biriken veya satın alınan 
karbon kredisi bilgisini 

açıklar. 

Uyumsuz Raporlama döneminde biriken veya 
satın alınan karbon kredisi bilgisi 

bulunmamaktadır. 

 

37 B. Çevresel 
İlkeler 

Ortaklık içerisinde karbon 
fiyatlandırması 
uygulanıyor ise 

ayrıntılarını açıklar. 

Uyumsuz Aksa Enerji'de karbon fiyatlandırması 
uygulanmamaktadır. 

 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
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B. Çevresel 
İlkeler 

Çevresel bilgilerini 

açıkladığı tüm 

zorunlu ve gönüllü 

platformları açıklar. 

Tam Uyum Ayrıca Aksa Enerji, mevcut 

santrallerindeki sera gazı salımlarını 

takip etmek amacıyla 2015 yılından 

bu yana düzenli olarak hazırladığı 

Sera Gazı Salım Raporlarının Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluş 

tarafından doğrulandıktan sonra 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 

sunulduğu bilgisi sürdürülebilirlik 

ve/veya faaliyet raporlarında yer 

almaktadır. Bunun dışında çevresel 

bilgilerini açıkladığı zorunlu ya da 

gönüllü platform 

bulunmamaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 
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C1. İnsan 

Hakları ve 

Çalışan 

Hakları 

İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesine, 

Türkiye’nin onayladığı 

ILO Sözleşmelerine ve 

Türkiye’de insan hakları 

ve çalışma hayatını 

düzenleyen hukuksal 

çerçeve ve mevzuata 

tam uyumun taahhüt 

edildiği Kurumsal İnsan 

Hakları ve Çalışan Hakları 

Politikası oluşturur. Söz 

konusu politikayı ve 

politikanın uygulanması 

ile ilgili rolleri ve 

sorumlulukları kamuya 

açıklar. 

Tam Uyum Aksa Enerji'nin İnsan Hakları ve İnsan 

Kaynakları Politikası kurumsal web 

sitesinde kamuoyunun bilgisine 

sunulmaktadır. 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kur

umsal- yonetim/insan-haklari-politikasi/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/insan-

kaynaklari/ 
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C1. İnsan 

Hakları ve 

Çalışan 

Hakları 

İşe alım süreçlerinde 

fırsat eşitliği sağlar. 

Tedarik ve değer zinciri 

etkilerini de gözeterek 

adil iş gücü, çalışma 

standartlarının 

iyileştirilmesi, kadın 

istihdamı ve kapsayıcılık 

konularına (kadın, erkek , 

dini inanç, dil, ırk, etnik 

köken, yaş, engelli, 

mülteci vb. ayrımı 

yapılmaması gibi) 

politikalarında yer verir. 

Tam Uyum Aksa Enerji'nin bu konudaki 

düzenlemeleri kurumsal web 

sitesinde yer alan İnsan Hakları 

Politikası ile kamuoyunun bilgisine 

sunulmaktadır. 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kur

umsal- yonetim/insan-haklari-politikasi/ 
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C1. İnsan 

Hakları ve 

Çalışan 

Hakları 

Belirli ekonomik, 

çevresel, toplumsal 

faktörlere duyarlı 

kesimlerin (düşük gelirli 

kesimler, kadınlar vb.) 

veya azınlık 

haklarının/fırsat 

eşitliğinin gözetilmesi 

konusunda değer zinciri 

boyunca alınan önlemleri 

açıklar. 

Tam Uyum Aksa Enerji'nin bu konudaki 

düzenlemeleri kurumsal web 

sitesinde yer alan İnsan Hakları 

Politikası ile kamuoyunun bilgisine 

sunulmaktadır. Şirket uygulamaları 

hakkında bilgi sürdürülebilirlik 

ve/veya faaliyet raporlarında 

paylaşılmaktadır. 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kuru

msal- yonetim/insan-haklari-politikasi/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tryillik-

faaliyet-raporlari/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tryillik-faaliyet-
https://www.aksainvestorrelations.com/tryillik-faaliyet-
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
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C1. İnsan 

Hakları ve 

Çalışan 

Hakları 

Ayrımcılığı, eşitsizliği, 

insan hakları ihlallerini, 

zorla çalıştırmayı önleyici 

ve düzeltici uygulamalara 

ilişkin gelişmeleri 

raporlar. Çocuk işçi 

çalıştırılmamasına 

yönelik düzenlemeleri 

açıklar. 

Tam Uyum Aksa Enerji'nin bu konudaki 

düzenlemeleri kurumsal web 

sitesinde yer alan İnsan Hakları 

Politikası ile kamuoyunun bilgisine 

sunulmaktadır. Şirket uygulamaları 

hakkında bilgi sürdürülebilirlik 

ve/veya faaliyet raporlarında 

paylaşılmaktadır. 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kuru

msal- yonetim/insan-haklari-politikasi/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet-raporlari/ 
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C1. İnsan 

Hakları ve 

Çalışan 

Hakları 

Çalışanlara yapılan 

yatırım (eğitim, gelişim 

politikaları), tazminat, 

tanınan yan haklar, 

sendikalaşma hakkı, 

iş/hayat dengesi 

çözümleri ve yetenek 

yönetimine ilişkin 

politikalarını açıklar. 

Çalışan şikayetleri ve 

anlaşmazlıkların 

çözümüne ilişkin 

mekanizmaları 

oluşturarak uyuşmazlık 

çözüm süreçlerini 

belirler. Çalışan 

memnuniyetinin 

sağlanmasına yönelik 

olarak yapılan faaliyetleri 

düzenli olarak açıklar. 

Tam Uyum Aksa Enerji'nin bu konudaki 

düzenlemeleri kurumsal web 

sitesinde yer alan İnsan Hakları 

Politikası, İnsan Kaynakları Politikası 

ve Etik İlkeler ile kamuoyunun 

bilgisine sunulmaktadır. Şirket 

uygulamaları hakkında bilgi 

sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet 

raporlarında paylaşılmaktadır. 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kuru

msal- yonetim/insan-haklari-politikasi/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/insan-

kaynaklari/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kuru

msal- yonetim/etik-ilkeler/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet-raporlari/ 
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C1. İnsan 

Hakları ve 

Çalışan 

Hakları 

İş sağlığı ve güvenliği 

politikaları oluşturur ve 

kamuya açıklar. İş 

kazalarından ve sağlığın 

korunması amacıyla 

alınan önlemleri ve kaza 

istatistiklerini açıklar. 

Tam Uyum Aksa Enerji'nin bu konudaki 

düzenlemeleri kurumsal web 

sitesinde yer alan İnsan Hakları 

Politikası ve İSG Politikası ile 

kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 

Şirket uygulamaları hakkında bilgi 

sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet 

raporlarında paylaşılmaktadır. 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kuru

msal- yonetim/insan-haklari-politikasi/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/media/7

664/isg- politikasi.pdf 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/rapor lar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet-raporlari/ 
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C1. İnsan 

Hakları ve 

Çalışan 

Hakları 

Kişisel verilerin 

korunması ve veri 

güvenliği politikalarını 

oluşturur ve kamuya 

açıklar 

Tam Uyum Aksa Enerji'nin Kullanım Koşulları 

ve Gizlilik Politikası, Bilgi Güvenliği, 

Kişisel Verilerin Korunması 

Politikası kurumsal web sitesinde 

kamuoyunun bilgisine 

sunulmaktadır. Bilgi Güvenliği 

Politikası ise Aksa Enerji'nin ana 

ortağı Kazancı Holding bünyesinde 

hazırlanmış olup Aksa Enerji'yi de 

kapsamaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/bilgi-

guvenligi/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/kullanim-

kosullari-ve- gizlilik/ 

https://www.kazanciholding.com.tr/BilgiGuvenlig

i.aspx 

https://www.kazanciholding.com.tr/assets/Kazan

ci_Holding_2019_Yili_Faaliyet_Raporu.pdf 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kisisel

-verilerin-korunmasi/  
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C1. İnsan 

Hakları ve 

Çalışan 

Hakları 

Etik politikası oluşturur 

(iş, çalışma etiği, uyum 

süreçleri, reklam ve 

pazarlama etiği, açık 

bilgilendirme vb. 

çalışmaları dâhil) ve 

kamuya açıklar. 

Tam Uyum Aksa Enerji Etik İlkeleri ve 

Bilgilendirme Politikası kurumsal web 

sitesinde kamuoyunun bilgisine 

sunulmaktadır. 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kur

umsal- yonetim/etik-ilkeler/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kur

umsal-yonetim/bilgilendirme-politikasi/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
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https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/bilgi-guvenligi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/bilgi-guvenligi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/bilgi-guvenligi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/bilgi-guvenligi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/bilgi-guvenligi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/bilgi-guvenligi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/bilgi-guvenligi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/bilgi-guvenligi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/bilgi-guvenligi/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/bilgi-guvenligi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kisisel-verilerin-korunmasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kisisel-verilerin-korunmasi/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/
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C1. İnsan 

Hakları ve 

Çalışan 

Hakları 

Toplumsal yatırım, 

sosyal sorumluluk, 

finansal kapsayıcılık ve 

finansmana erişim 

kapsamındaki 

çalışmalarını açıklar 

Tam Uyum Aksa Enerji’nin toplumsal/kurumsal 

sosyal sorumluluk kapsamındaki 

uygulamaları hakkında bilgi 

sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet 

raporlarında ve kurumsal web 

sitesinde paylaşılmaktadır. 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/surdu

rulebilirlik/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet-raporlari/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/sosyal-sorumluluk/kurumsal-sosyal-

sorumluluk/  
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C1. İnsan 

Hakları ve 

Çalışan 

Hakları 

Çalışanlara ÇSY 

politikaları ve 

uygulamaları 

konusunda 

bilgilendirme 

toplantıları ve eğitim 

programları düzenler. 

Tam Uyum Aksa Enerji'nin ÇSY politikaları ve 

uygulamaları hakkında 

düzenlediği çalışan eğitimleri ile 

ilgili bilgi sürdürülebilirlik ve/veya 

faaliyet raporlarında 

paylaşılmaktadır. 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/surdu

rulebilirlik/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet-raporlari/ 
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C2. Paydaşlar, 

Uluslararası 

Standartlar ve 

İnisiyatifler 

Sürdürülebilirlik 

alanındaki faaliyetlerini 

tüm paydaşların 

(çalışanlar, müşteriler, 

tedarikçiler ve hizmet 

sağlayıcılar, kamu 

kuruluşları, hissedarlar, 

toplum ve sivil toplum 

kuruluşları vb) ihtiyaç ve 

önceliklerini dikkate 

alarak yürütür. 

Tam Uyum Sürdürülebilirliği, iş modelinin ve 

uzun vadeli stratejik yaklaşımının 

vazgeçilmez bir parçası haline 

getirmek için çalışan Aksa Enerji, 

paydaşlarıyla olan iletişiminin 

sürekliliğine öncelik vermektedir. 

Aksa Enerji'nin bu doğrultudaki 

uygulamaları ile ilgili bilgi 

sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet 

raporlarında paylaşılmaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 
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C2. Paydaşlar, 

Uluslararası 

Standartlar ve 

İnisiyatifler 

Müşteri şikayetlerinin 

yönetimi ve çözümüne 

ilişkin müşteri 

memnuniyeti politikası 

düzenler ve kamuya 

açıklar. 

- Nihai tüketiciye hizmet satışı 

bulunmadığı için Aksa Enerji’nin 

müşterisi bulunmamaktadır. 
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C2. Paydaşlar, 

Uluslararası 

Standartlar ve 

İnisiyatifler 

Paydaş iletişimini sürekli 

ve şeffaf bir şekilde 

yürütür; hangi 

paydaşlarla, hangi 

amaçla, ne konuda ve 

ne sıklıkla iletişime 

geçtiğini, 

sürdürülebilirlik 

faaliyetlerinde 

kaydedilen gelişmeleri 

açıklar. 

Kısmi Uyum Sürdürülebilirliği, iş modelinin ve 

uzun vadeli stratejik yaklaşımının 

vazgeçilmez bir parçası haline 

getirmek için çalışan Aksa Enerji, 

paydaşlarıyla olan iletişiminin 

sürekliliğine öncelik vermektedir. 

Aksa Enerji'nin bu doğrultudaki 

uygulamaları ile ilgili bilgi 

sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet 

raporlarında paylaşılmaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 
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C2. Paydaşlar, 

Uluslararası 

Standartlar ve 

İnisiyatifler 

Benimsediği uluslararası 

raporlama standartlarını 

(Karbon Saydamlık 

Projesi (CDP), Küresel 

Raporlama Girişimi (GRI), 

Uluslararası Entegre 

Raporlama Konseyi 

(IIRC), Sürdürülebilirlik 

Muhasebe Standartları 

Kurulu (SASB), İklimle 

İlişkili Finansal 

Açıklamalar Görev Gücü 

(TCFD) vb.) kamuya 

açıklar. 

Tam Uyum Aksa Enerji sürdürülebilirlik 

performansını 2016’dan bu yana 

gönüllülük esasıyla, GRI (Küresel 

Raporlama Girişimi) Standartlarına 

uygun olarak hazırladığı 

sürdürülebilirlik raporlarıyla 

kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/sosyal-sorumluluk/kurumsal-sosyal-sorumluluk/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/sosyal-sorumluluk/kurumsal-sosyal-sorumluluk/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/sosyal-sorumluluk/kurumsal-sosyal-sorumluluk/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
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C2. Paydaşlar, 

Uluslararası 

Standartlar ve 

İnisiyatifler 

İmzacısı veya üyesi 

olduğu uluslararası 

kuruluş veya ilkeleri 

(Ekvator Prensipleri, 

Birleşmiş Milletler Çevre 

Programı Finans Girişimi 

(UNEP-FI), Birleşmiş 

Milletler Küresel İlkeler 

(UNGC), Birleşmiş 

Milletler Sorumlu Yatırım 

Prensipleri (UNPRI) vb.), 

benimsediği uluslararası 

prensipleri (Uluslararası 

Sermaye Piyasası Birliği 

(ICMA) 

Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil 

Prensipleri gibi) kamuya 

açıklar. 

Tam Uyum The Trillion Tonne Communiqué’yi 

2015 yılında imzalayan Aksa Enerji 

2017 yılından bu yana Birleşmiş 

Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 

(UNGC) imzacısıdır. Bu konudaki 

bilgiler sürdürülebilirlik ve/veya 

faaliyet raporlarında, kurumsal web 

sitesinde paylaşılmaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/surd urulebilirlik-yaklasimimiz/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/iklim-degisikligi-ve-enerji/ 
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C2. Paydaşlar, 

Uluslararası 

Standartlar ve 

İnisiyatifler 

Borsa İstanbul 

Sürdürülebilirlik Endeksi 

ve uluslararası 

sürdürülebilirlik 

endekslerinde (Dow 

Jones Sürdürülebilirlik 

Endeksi, FTSE4Good, 

MSCI ÇSY Endeksleri vb.) 

yer almak için somut 

çaba gösterir. 

Tam Uyum Yerel ve küresel ölçekte 

sürdürülebilirlik platformlarını 

yakından izleyen, tüm alanlarda 

sürdürülebilir gelişimi gönüllü 

olarak destekleyen Aksa Enerji, 

2015 yılından bu yana BIST 

Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer 

almaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirl

ik/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet-raporlari/ 
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D. Kurumsal 

Yönetim 

İlkeleri 

II-17.1 sayılı Sermaye 

Piyasası Kurulu Kurumsal 

Yönetim Tebliği 

kapsamında zorunlu 

olarak uyulması gereken 

Kurumsal Yönetim 

ilkeleri yanında tüm 

Kurumsal Yönetim 

ilkelerine uyum 

sağlanması için azami 

çaba gösterir. 

Kısmi Uyum Aksa Enerji II-17.1 sayılı Sermaye 

Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 

Tebliği kapsamındaki uygulamaları 

hakkında bilgiyi sürdürülebilirlik 

ve/veya faaliyet raporları ile 

kurumsal web sitesinde ve 

Kamuyu Aydınlatma 

Platformu’nda paylaşmaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet- raporlari/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kuru

msal-yonetim/kurumsal-yonetim-ilkelerine-

uyum-raporu/ 
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D. Kurumsal 

Yönetim 

İlkeleri 

Sürdürülebilirlik 

konusunu, faaliyetlerinin 

çevresel etkilerini ve bu 

konudaki ilkeleri 

kurumsal yönetim 

stratejisini belirlerken 

göz önünde bulundurur. 

Tam Uyum Aksa Enerji, iş modelini ekonomik, 

sosyal ve çevresel yönleriyle 

bütünleşik bir vizyon doğrultusunda 

oluşturmaktadır. Şirket bu 

doğrultuda, mevcut iş süreçlerini 

sürdürülebilirlik kapsamında 

değerlendirmekte ve tüm 

faaliyetlerinin odağına 

sürdürülebilirlik kavramını entegre 

etmeye özen göstermektedir. Bu 

doğrultudaki sürdürülebilirlik 

yaklaşımına sürdürülebilirlik ve/veya 

faaliyet raporu ve kurumsal web 

sitesinde yer vermektedir. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/surd urulebilirlik-yaklasimimiz/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet-raporlari/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/
http://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/rapor
http://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/rapor
http://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-
http://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-
http://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-
http://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-yaklasimimiz/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-yaklasimimiz/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-yaklasimimiz/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-yaklasimimiz/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-yaklasimimiz/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-yaklasimimiz/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-yaklasimimiz/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-yaklasimimiz/
https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-yaklasimimiz/
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D. Kurumsal 

Yönetim 

İlkeleri 

Kurumsal Yönetim 

İlkeleri’nde belirtildiği 

şekilde menfaat 

sahiplerine ilişkin ilkelere 

uyum sağlamak ve 

menfaat sahipleri ile 

iletişimi güçlendirmek 

için gerekli tedbirleri alır. 

Sürdürülebilirlik 

alanındaki tedbirler ve 

stratejilerin 

belirlenmesinde 

menfaat sahiplerinin 

görüşlerine başvurur. 

Tam Uyum Aksa Enerji'nin bu konudaki 

uygulamaları ile ilgili bilgi 

sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet 

raporları ile kurumsal web sitesinde 

paylaşılmaktadır. 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kuru

msal- yonetim/bilgilendirme-politikasi/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet-raporlari/ 
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D. Kurumsal 

Yönetim 

İlkeleri 

Sosyal sorumluluk 

projeleri, farkındalık 

etkinlikleri ve eğitimler ile 

sürdürülebilirlik konusu 

ve bunun önemi 

hakkında farkındalığın 

artırılması konusunda 

çalışır. 

Tam Uyum Aksa Enerji'nin sosyal sorumluluk 

projeleri, farkındalık etkinlikleri ve 

eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu 

ve bunun önemi hakkında 

farkındalığın artırılması için 

gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin 

bilgiler sürdürülebilirlik ve/veya 

faaliyet raporunda, kurumsal web 

sitesinde açıklanmaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/surdurulebilirlik-yaklasimimiz/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/  

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet-raporlari/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/sosyal-sorumluluk/kurumsal-sosyal-

sorumluluk/  
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D. Kurumsal 

Yönetim 

İlkeleri 

Sürdürülebilirlik 

konusunda uluslararası 

standartlara ve 

inisiyatiflere üye olmak 

ve çalışmalara katkı 

sağlamak için çaba 

gösterir. 

Tam Uyum Aksa Enerji'nin sürdürülebilirlik 

konusunda üye/sahip uluslararası 

standartlara ve inisiyatiflere ve katkı 

sağladığı çalışmalara ilişkin bilgiler 

sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet 

raporunda, kurumsal web sitesinde 

açıklanmaktadır. 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/surdurulebilirlik-yaklasimimiz/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/  

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet-raporlari/ 
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D. Kurumsal 

Yönetim 

İlkeleri 

Rüşvet ve yolsuzlukla 

mücadele ile vergisel 

açıdan dürüstlük 

ilkesine yönelik politika 

ve programlarını açıklar. 

Tam Uyum Aksa Enerji'nin Rüşvet ve 

yolsuzlukla mücadele ile vergisel 

açıdan dürüstlük ilkesine yönelik 

politika ve programlarına ilişkin 

bilgiler sürdürülebilirlik ve/veya 

faaliyet raporunda, kurumsal web 

sitesinde açıklanmaktadır. 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kuru

msal- yonetim/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele/ 

https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirli

k/raporlar/ 

https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-

faaliyet-raporlari/ 
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https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
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B) KURUMSAL YÖNETİM 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ’NE UYUM BEYANI 

Aksa Enerji Üretim A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından belirlenen “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin Şirket içinde 
içselleştirilerek uygulanmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Kurumsal Yönetim uygulamalarının içselleştirilmesi 
ve geliştirilmesi konusunda görevlendirilen ve faaliyetleri Şirket’in Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gözetilen 
Yatırımcı İlişkileri Birimi, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile ilişkiler alanlarında Sermaye 
Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Şirket Esas Sözleşmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

Aksa Enerji Üretim A.Ş., Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması bakımından SPK tarafından şirketlerin sistemik 
önemlerine göre yapılan gruplamaya göre ikinci grupta yer almaktadır. Bu kapsamda, Şirket uygulanması zorunlu olan tüm 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uymaktadır. Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla 
arasında herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır. 

Öte yandan, uygulanması zorunlu olmayıp Şirket bünyesinde henüz uygulanmayan/kısmen uygulanan Kurumsal Yönetim 
İlkeleri şimdiye kadar herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır. Bu kapsamda henüz uygulanmayan/kısmen uygulanan 
ilkeler aşağıda sıralanmıştır: 

• Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiş olmakla birlikte 
Esas Sözleşmemizin 18. Maddesi uyarınca azlık hakları ile ilgili esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar 
hakkında TTK ve SPK hükümleri uygulanır. 

• Yönetim Kurulumuz, 435 No.lu ve 25.07.2019 tarihli kararı ile, Aksa Enerji'nin 2018 yıl sonu itibarıyla boşalan CEO 
pozisyonuna sektördeki rekabet gücümüzü artırmak ve büyümeyi hızlandırmak amacıyla  Aksa Enerji Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemil Kazancı'yı atamıştır. 

• Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi 
bazında değil, toplu olarak açıklanmıştır. 

• Yönetim Kurulu performansını yılsonlarında sözel olarak değerlendirmekte olup, sistematik bir yaklaşım henüz 
benimsenmemiştir.  Orta-uzun vadede performans kriterlerinin belirlenmesi beklenmektedir 

• Şirketimizin Esas Sözleşmesi'ne istinaden üç Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olduğu için Yönetim Kurulu üyeleri 
birden fazla komitede yer almaktadır.  

• Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Fakat tüm üyelerin yeterli vakit 
ayırmaları sağlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay 
sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 

• Kadın Yönetim Kurulu Üyesi politikası bulunmamaktadır. 
• Yönetici Sorumluluk Sigortası bulunmaktadır. Ancak sigorta bedeli ödenmiş sermayenin %25'ini aşmamaktadır. 
• Görev tanımları ve performans kriterleri yönetmen seviyesi dahil olmak üzere çalışanlara uygulanmış olup yönetmen 

altı için çalışmalar devam etmektedir. 
• İç iletişim süreci ile çalışanları etkileyebilecek kararlar çalışanlara bildirilmektedir. Fakat çalışanlar herhangi bir 

sendikaya bağlı olmadığı için onların görüşü alınmamıştır. 

Şirket’in 2020 yılına ait “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” ile “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu”, SPK’nın 10.01.2019 tarih 
ve 2/49 sayılı kararına istinaden, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun Kurumsal İnternet Sitesinde (www.kap.org.tr) 25 
Şubat 2021 tarihinde yayınlanmıştır. İlgili rapor ve bilgi formuna, bildirim sorguları sekmesinden detaylı sorgulama 
alanından şirket ismi ve bildirim tipi ile konusu (Kurumsal Yönetim Uyum Raporu) seçilerek ulaşılabilir. 

  



B) KURUMSAL YÖNETİM (devamı) 

BAĞIMSIZLIK BEYANLARI 

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu 
kapsamda; 

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü 
elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip 
olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli 
görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının 
veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki 
kurulmadığını, 

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi 
ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya 
sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve 
sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, 

c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve 
tecrübeye sahip olduğumu, 

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, 

d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı, 

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri 
arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar 
verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, 

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek 
ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı, 

g) Şirket’in Yönetim Kurulu’nda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı, 

ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin 
üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev 
almadığımı, 

beyan ederim. 

Saygılarımla, 

Yaşar Erkin Şahinöz 
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B) KURUMSAL YÖNETİM (devamı) 

BAĞIMSIZLIK BEYANLARI (devamı) 

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu 
kapsamda; 

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü 
elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip 
olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli 
görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının 
veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki 
kurulmadığını, 

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi 
ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya 
sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve 
sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, 

c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve 
tecrübeye sahip olduğumu, 

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı, 

d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı, 

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri 
arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar 
verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, 

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek 
ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı, 

g) Şirket’in Yönetim Kurulu’nda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı, 

ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin 
üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev 
almadığımı, 

beyan ederim. 

 

Saygılarımla, 
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C) DİĞER 

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur 

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Yoktur 

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları 
hakkında bilgiler: Bahsi geçen nitelikte bir dava bulunmamaktadır. 

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli 
yaptırımlara ilişkin açıklamalar:  Yoktur 

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, 
hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: 2020 
yılına ilişkin hedeflere ulaşılmış olup, Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir 
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