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2020 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SORU VE CEVAPLARI 

SORU 1: 2020 yılında gerçekleşen ciro artışı, elektrik ticareti işlemlerinden de kaynaklanıyor. Bu 

işkolunun katkısını mali tablo dipnotlarında görebilecek miyiz?  

CEVAP 1: Elektrik ticareti iş kolunun mali tablolarımıza etkisini bu sene dipnotlarda daha detaylı 

olarak açıklamayı planlıyoruz.   

SORU 2: Gana Akaryakıt Santrali’nin sözleşmesi yaklaşık 2 yıl içerisinde sona erecek. Öte yandan, 

santralin bir bölümünün çift yakıtla (akaryakıt ve doğal gaz) üretime dönüşümüne ilişkin yatırım 

yaptınız. Uzatılıp uzatılmayacağı kesin olmayan bu sözleşme kapsamındaki santrale neden yatırım 

yaptınız? 

CEVAP 2: Gana Hükümeti ile imzaladığımız sözleşmemiz 2024 Şubat ayında sona erecek. 

Santraldeki 22 makinenin 7’sinin çift yakıta dönüşümünü tamamladık. Bu kapsamda yaptığımız 

yatırım 5 milyon ABD doları gibi minimal bir seviyededir.  Bu yatırım sayesinde Gana Hükümeti’nin 

yakıt maliyeti azaldığı için daha fazla üretim siparişi fırsatı yakalayabileceğiz. Ayrıca, sözleşme 

yenileme görüşmelerinde bu durumun bize rekabet avantajı sağlayacağını düşünüyoruz. 

SORU 3: Üretim portföyünüzü çeşitlendirmek amacıyla güneş enerjisine yöneldiniz ve birkaç ufak 

ihale kazandınız. 1 MW güneş santrali yatırımının maliyeti nedir? Bu maliyet ile yatırımın geri dönüş 

süresi nedir?  

CEVAP 3: Hem Türkiye’de hem dünyada yenilenebilir enerji özellikle iklim dengesini korumak adına 

büyük önem arz ediyor. Şu anda tüm dünyada bu konuyla ilgili yeni teknolojik gelişmeler yaşanıyor. 

Biz de Aksa Enerji olarak bu alandaki fırsatları değerlendiriyoruz. En son kazandığımız YEKA-GES 3 

ihaleleri kapsamında, yatırımın yıllık getiri oranını %11-12 gibi hesaplıyoruz. 49 yıllık üretim 

lisansına sahip olacağız. 15 yıl sonra ise üretimimizi spot elektrik piyasasına satacağız. Ayrıca, güneş 

enerjisi santrallerinden üretilen elektriğin depolanması konusunda da fırsatlara açığız. Bu alanda 

açıklanan yeni mevzuatı da takip ediyoruz. 1 MW güneş santrali yatırımının maliyeti 400 bin dolar 

civarında ancak biz projelerin getirilerini uzun vadeli temellere göre hesaplıyoruz. Depolama 

fırsatlarıyla beraber hibrit bir yapıyla maliyetlerin ineceğini düşünüyoruz.  

SORU 4: Vergi gideri bir önceki yıl 147 milyon TL iken, bu yıl 180 milyon TL’ye yükselmiş. Bu vergi 

giderinin ne kadarı yurt içi ne kadarı yurt dışı santrallerden kaynaklanmaktadır? Antalya santrali 

ekonomik ömrünü doldurduğu için karlı durumdadır, Bolu santrali ise yüksek amortisman ve 

finansman giderleri nedeniyle zarardadır. Bu iki şirketi birleştirerek vergi optimizasyonu 

gerçekleştirmeyi planlıyor musunuz? 

CEVAP 4: Vergi giderinin tamamı yurt dışı santrallerden kaynaklanmaktadır.  Antalya santralinde 

bu yıl kârlılığa erişmeyi hedefliyoruz. Vergi optimizasyonu, 2021 yılı itibarıyla gündemimizde 

bulunuyor. Bu konuya ilişkin en uygun aksiyonları alıyor olacağız.  

SORU 5: Kaç yılda bir varlıklarınızı yeniden değerlemeye tabi tutuyorsunuz?  

CEVAP 5: Şirket politikası gereği iki yılda bir yeniden değerlemeye tabi tutuyoruz. En son yeniden 

değerlemeyi 2019 yılsonunda gerçekleştirdik. 

SORU 6: Yatırımlarınız devam ettiği için temettü dağıtılmamasını makul buluyorum. Öte yandan, 

bedelsiz hisse senedi dağıtımı için kaynağınız var. Bu konunun değerlendirilmesini rica ediyorum. 



CEVAP 6: Bu konu gündemimizde bulunuyor. Bundan sonraki aşamada Yönetim Kurulu’na 

sunacağız.  

SORU 7: Özbekistan’da kurulacak tesis için Türkiye’de bulunan atıl durumdaki makine ve 

ekipmanlar kullanılacak. Bu ekipmanlar haricinde eksik kalan kısım için nasıl bir planlama mevcut? 

Antalya santralindeki kapasite düşürülecek mi? 

CEVAP 7: Özbekistan tesisi için Antalya Santrali’nden yalnızca 250 MW’lık bir  kısmın sökümü 

yapıldı ve nakliyesi tamamlandı. Geri kalan 900 MW ile Antalya santrali Türkiye’de üretimine 

devam edecek. Van ve Manisa santralleri de taşınacak. Eksik kalan kısmın ikinci el piyasasından 

tedarik edilmesini planlıyoruz. 

SORU 8: Uluslararası basında Gana’daki faaliyetlerin büyüyebileceği ve Kumasi’de de fırsatların 

ortaya çıkabileceği yönünde bazı haberler yer alıyor. Gana’daki operasyonlar büyüyebilir mi? 

CEVAP 8: Her zaman yeni fırsatları değerlendirerek sözleşmelerimizi sadece uzatmak değil, 

yenilemek üzere çalışmalar yapıyoruz. Güncel durumda kamuya açıklanabilecek olgunluk 

seviyesinde herhangi bir yeni yatırım haberi bulunmamaktadır. 

SORU 9: Aksa Enerji’nin herhangi bir bağlı ortaklığını yurtdışında halka açmayı planlıyor musunuz? 

CEVAP 9: Bu konu, mevcut faaliyetlerimiz, yatırımlarımız ve bundan sonraki stratejimiz 

doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun karar vereceği bir husustur. Karar verilmesi durumunda da 

uzun soluklu bir proje olması muhtemeldir.  

SORU 10:. Suriye’ye elektrik ihraç edeceğinize dair çıkan haber doğru mudur? 

CEVAP 10: Hayır. Suriye’de herhangi bir faaliyetimiz bulunmuyor. 

SORU 11: Irak’ta yapılan enerji ticaretinin miktarının artması söz konusu olabilir mi?  

CEVAP 11: Tabı, kapasiteyi 150 MW’ın üzerine çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz.  

SORU 12: Şirketimizin diğer eski Sovyet Cumhuriyetleri’nde de birtakım girişimleri veya arayışları 

var mıdır? 

CEVAP 12: Yeni ülkelerde yeni pazar arayışlarımız her zaman devam etmektedir. 

SORU 13: Özbekistan yatırımı planlanandan önce faaliyete geçer mi? Marj beklentiniz nedir? 

CEVAP 13: Öngörülerimizle uyumlu olarak 2021 yıl sonunda faaliyete geçmesini planlıyoruz. 

Özbekistan santrallerimizi marjlar açısından değerlendirdiğimizde, risklerin Afrika’ya göre daha 

düşük olduğu, uzun vadeli bir garantili elektrik alım anlaşmasıdır. Dolayısıyla, burada marjlar ile 

riskleri bir arada değerlendirmek gerekir. 

SORU 14: Sözleşme yapılan ülkelere dair uluslararası anlamda değerlendirdiğiniz sadakat endeksi 

gibi bir veri var mıdır?  

CEVAP 14: İş anlaşmalarımızda farklı pek çok veriyi değerlendiriyoruz. Ülkelerin kredi notlarını, borç 

ödeme performanslarını takip ediyoruz. Ancak bahsettiğiniz türde bir sadakat endeksi bulunmuyor.  

SORU 15: Afrika santrallerimizle ilgili tahsilat sorunları yaşıyor muyuz? 

CEVAP 15: Ödemelerde zaman zaman gecikmeler yaşansa da temel bir tahsilat sorunu 

yaşamıyoruz. Kur etkisi nedeniyle bilançomuzda Afrika’dan olan ticari alacaklarımız artış gösteriyor. 



Öte yandan,  son iki üç yılda tahakkuk-tahsilat oranımız %115 seviyesindeydi. Bu sene de %127 

seviyesinde ilerliyoruz.  

 

 

 


