
  
Yerel yayım içindir, Türkiye dışında yayımlanmaması gerekmektedir. 

 

Bu basın bülteni, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya veya Avustralya da 

dahil olmak üzere herhangi bir yargı alanında İzahname ve şirketin menkul 

kıymetlerinin satışı için teklif değildir, sadece bilgilendirme amaçlıdır. 

 

Basın Bülteni 14 Ağustos 2020 

 

Aydem Yenilenebilir Enerji Halka Arz için Başvuruda Bulundu 

 
40 yıla varan geçmişi ve sektöre kazandırdığı ilklerle Türkiye’de enerji sektörünün öncü ve 

lider oyuncuları arasında yer alan Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet 

gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş., şirket paylarının halka arzı kapsamında 

izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurusunu gerçekleştirdi. 

 

Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir 

Enerji, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. Halka arzın konsorsiyum liderliğini 

Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım 

üstlenecek. Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım ise süreçte eş liderler olarak görev 

alacak. 

 

Halka arz için izahname onayı başvurusu yapan Aydem Yenilenebilir Enerji’nin ana faaliyet 

konusu hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve çöp gazı gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik 

enerjisi üretimini ve üretilen elektrik enerjisinin satışını kapsıyor. 

 

Portföyünün tamamı %100 yenilenebilir enerjiden oluşan Türkiye’nin en büyük şirketi 

Türkiye’nin enerji politikalarında ve yakın gelecek hedeflerinde öncelikli ve stratejik bir yere 

sahip olan yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Aydem Yenilenebilir Enerji, 

Türkiye’nin yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi olma özelliğini 

taşıyor. Ülkemizin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçiren Şirket, gerçekleştirdiği 

ilklerden ve gelecek vizyonundan aldığı güçle 2020’de 25. yıldönümünü kutluyor.  

 

Şirket hali hazırda ülkenin dört farklı bölgesinde bulunan yirmi adet HES, üç adet RES, bir adet 

JES ve bir adet de LFG santrali olmak üzere toplamda 25 adet yenilenebilir enerji santrali 

işletiyor. Söz konusu santraller Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerinde faaliyet 

gösteriyor. 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Aydem Yenilenebilir Enerji’nin toplam kurulu gücü 

1.020 MW’a ulaşmış durumda olup bu gücün %84’ü yani 852 MW’lık kısmı HES’lerden ve 
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%16’sı yani 161 MW’lık kısmı RES’lerden ve geriye kalan kısmı da JES ve LFG santrallerinden 

oluşmakta. 

 

Sürdürülebilirliği odağına alıyor 

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısını anlatan ilk sürdürülebilirlik raporunu 2019 yılı 

için yayınlayan Aydem Yenilenebilir Enerji, UN Global Compact imzacıları arasında yer alıyor. 

Şirketlerin finansal değerinin yanı sıra paydaşlarına değer yaratacak tüm potansiyel ve 

fırsatları değerlendirerek yatırımcılara daha kapsamlı bir analiz yapma imkânı sunan Çevresel-

Sosyal-Yönetişimsel (ESG) performans sıralamasında, bağımsız derecelendirme şirketlerince 

(Vigeo Eiris/Moody’s) Türkiye’de elektrik sektörü lideri olarak belirlenen Aydem Yenilenebilir 

Enerji, sürdürülebilirliği odağına alıyor. 

 

 

 
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. Hakkında 

Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji doğal 

kaynakların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini 

gözeten yaklaşımıyla yenilenebilir enerjiyi odağına alıyor.    

1995 yılında Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçirme cesareti ile çıktığı yolculuğunda Aydem 

Yenilenebilir Enerji, yenilikçi yaklaşımı ile bugün ve gelecek için daha iyisini aramaya, Türkiye’nin sürdürülebilir 

büyümesine katkı sağlamaya ve yenilenebilir enerji üretimiyle çevreye, topluma ve sonraki nesillere daha 

güzel bir gelecek hazırlamaya devam ediyor.  

Türkiye geneline yayılmış, 25 yenilenebilir enerji santralinde 1.020 MW kurulu güce ulaşarak, yıllık 3,2 TWh enerji 

üreten Aydem Yenilenebilir Enerji; hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve çöp gazı santralleri ile ülkemizin enerji 

ihtiyacını yenilenebilir enerji üretimiyle karşılıyor.  

Aydem Yenilenebilir Enerji, portföyünde yer alan enerji santrallerinin tasarımından mühendislik ve işletme 

aşamalarına kadar tüm yapım işlerini kendi çatısı altında yürütmekten gurur duyuyor. 

 

 

 

Bu basın bülteni, şirketin paylarının Amerika Birleşik Devletleri'nde satışı için bir teklif değildir. Bu duyuruda 

bahsedilen paylar, 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası (“Menkul Kıymetler Yasası”) kapsamında tescil 

edilmedikçe veya Menkul Kıymetler Yasası’nın tescil gerekliliklerine tabi olmayan bir işlem olması veya bu 

gerekliliklerden muafiyet durumu oluşmadıkça Amerika Birleşik Devletleri’nde satılamaz veya arz edilemez. 

Şirket, teklife tabi olan payların herhangi bir bölümünü Menkul Kıymetler Yasası veya Amerika Birleşik 

Devletleri'ndeki herhangi bir eyaletin yasaları uyarınca tescil ettirmemiş ve ettirmek veya Amerika Birleşik 

Devletleri'nde herhangi bir menkul kıymetin halka arzını gerçekleştirmek niyetinde değildir. Bu basın bülteninin 

kopyaları doğrudan veya dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde dağıtıma tabi tutulamaz, iletilemez veya 

başka bir şekilde gönderilemez. 

 

Bu basın bülteni, burada belirtilen payların, Amerika Birleşik Devletleri’nde, Avustralya’da, Kanada’da, 

Japonya’da veya konuya ilişkin yasal düzenlemenin ihlaline yol açacak başkaca bir devlette herhangi bir satış 

teklifi veya satın alma üzere teklifte bulunmaya teşvik niteliğinde değildir veya bunları içermemektedir. Söz 

konusu payların satışı ve teklifi, Avustralya, Kanada veya Japonya’da yürürlükteki sermaye piyasaları yasaları 
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kapsamında tescil edilmemiştir ve edilmeyecektir. Bazı istisnalara tabi olarak, burada belirtilen paylar Avustralya, 

Kanada veya Japonya'da veya Avustralya, Kanada veya Japonya'nın herhangi bir vatandaşına, sakinine veya bu 

kişilerin hesabına veya yararına teklif edilemez veya satılamaz. Paylar Avustralya, Kanada veya Japonya’da halka 

arz edilmeyecektir. 

 

İşbu doküman, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde sermaye piyasası araçlarının satın alınması için 

herhangi bir yoldan halka çağrıda bulunulması amacını teşkil etmemekte olup; menkul kıymetlerin Türkiye’de 

halka arzı anlamına gelmemektedir. Menkul kıymetlerin Türkiye’deki muhtemel halka arzına ilişkin halka arz 

izahnamesi henüz yayınlanmamış olup söz konusu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

onaylanmamıştır. İzahname onay başvurusu Sermaye Piyasası Kuruluna 7 Ağustos 2020 tarihinde yapılmış olup, 

onaylandıktan sonra sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yayımlanacaktır. İzahname, Şirket ve Türkiye’de 

halka arz edilecek menkul kıymetlere ilişkin bilgileri içeren hukuken bağlayıcı tek belge olacaktır. Türkiye’de halka 

arz edilecek menkul kıymetlere ilişkin yatırım kararları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 6362 sayılı kanun ve 

ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde onaylanan halka arz izahnamesinin yayınlanması ve ilgili 

izahnamenin yatırımcı tarafından incelenmesini müteakip alınmalıdır. Herhangi bir arz ilgili yasal ve idari 

onayların alınmasına ve piyasa şartlarının uygunluğuna bağlıdır. 

 

Halka arzın gerçekleşeceğine dair herhangi bir garanti bulunmamaktadır ve bu aşamada yatırım kararı Şirket’in 

halka arz ile ilgili düşüncelerine dayandırılmamalıdır. Bu basın bülteni, teklife ilişkin bir tavsiye niteliği taşımaz. 

Söz konusu duyuruda belirtilen hisselerin alınması, bir yatırımcıyı, yatırılan tutarın tamamını kaybetme riskine 

tabiidir. Yatırım yapmayı düşünen kişiler, bir yatırım danışmanına veya bu tür yatırımlara yönelik danışmanlık 

konusunda uzmanlaşmış yetkili bir kişiye danışmalıdır. 


