
Soru 1: Hisse fiyatının halka arz fiyatının altında olması durumuna ilişkin bilgi paylaşabilir misiniz? 
 
Cevap 1: Şirketimiz hisse senedinin Borsa fiyatının istikrarını sağlamaya yönelik her türlü çabayı 
göstermiştir ve göstermeye de devam etmektedir. Bilindiği üzere; halka açılma tarihini takip eden bir 
aylık süre içerisinde (29 Nisan 2021 – 28 Mayıs 2021) İzahname’de de belirtildiği üzere hissenin halka 
arz eden ortak (Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.)  tarafından toplamda 18.679.595 adet ve 163.163.787,66 
TL tutarında geri alım gerçekleştirilmiştir.  
 
Ayrıca; pay fiyatını korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna mümkün 
olduğunca katkı sağlamak amacıyla Şirketimiz (Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.) pay geri alımlarına 
başlamıştır. Şirket, bu işlem için 20.000.000 adet ve 170.000.000 TL tutarında fon ayrılmıştır. Geri alım 
açıklaması yaptığımız 14 Şubat 2022 tarihinden bugüne (30 Mart 2022) kadar yaklaşık 3.1 milyon adet 
ve toplamda yaklaşık 23 milyon TL tutarında geri alım yapılmış olup, Şirket olarak bu işlemlerimize 
devam etmekteyiz.  
 
Soru 2: Adıgüzel ve Kemer santrallerinin bazı dönemlerde üretim yapmadığı görülmektedir, bunun 
nedeni nedir? 
 
Cevap 2: Özelleştirmeden alınan Adıgüzel ve Kemer santralleri, DSİ tarafından rezervuarlı sulama barajı 
olarak kullanıldığı için (sulama döneminde verilen suyu enerjiye çeviren santraller olduğu için) ve 
kuraklık etkisiyle bazı dönemlerde üretim yapamamaktadırlar. Daha detaylı bilgiye İzahname’den 
ulaşabilirsiniz. 
 
Soru 3: İlişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgi verebilir misiniz? 
 
Cevap 3: Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'ı uyarınca, her mali yıl başlangıcında ilgili 
mali yıla ilişkin gerçekleştirilmesi öngörülen Sürekli İlişkili Taraf İşlemleri Yönetim Kurulu'nun onayına 
tabi olup, söz konusu yönetim kurulu kararının ticari sır niteliği taşımayan içeriğinin özetinin kamuya 
açıklanması gerekmektedir. Ayrıca, yönetim kurulu kararına ek olarak, Şirket ile ilişkili tarafları 
arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış 
işlemlerinde son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış 
işlemlerinde son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha 
fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile 
karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve ilgili raporun sonuç kısmının kamuya 
açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda; ilişkili taraf işlemlerine ilişkin alınan tüm kararlar özet 
şekilde KAP’ta yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. 
 
Soru 4: Karbon piyasası toplanma ve satışları ile ilgili bilgi verebilir misiniz? 
 
Cevap 4: Şirket olarak, iklim değişikliğinin getirdiği uluslararası oluşmuş bir gönüllü girişimin parçası 
olarak karbon satışı yapıyor ve gelir elde ediyoruz. Karbon (Emisyon) Ticareti; küresel ısınmaya neden 
olan Sera Gazlarının salınımlarını azaltmak için ekonomik teşvik sağlayan bir mekanizmadır. Söz konusu 
ticaret Gönüllü ve Resmi olmak üzere iki ayrı alanda yürütülmektedir. Türkiye’deki yenilenebilir enerji 
ve biyogaz projeleri gibi biz de Şirket olarak Gönüllü Piyasa koşulları altında bu ticarete dahil 
olmaktayız. İklim değişikliği ile mücadele doğrultusunda uluslararası süreçler ilerlerken kirleten öder 
prensibine göre uluslararası anlaşmalar çerçevesinde (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi) ülkeler için bağlayıcılığı olan esneklik mekanizmalarından birisi de Temiz Kalkınma 
Mekanizmasıdır. Bu mekanizma ile Yenilenebilir Enerji gibi sera gazı emisyonu yaymayan projelerin 
teşvik edilmesi hedeflenmiş ve BM çerçevesinde kurulan TKM yürütme kurulunun oluşturduğu 
mekanizmalar, yöntemler ve 3. taraf denetimlerle emisyon azaltımlarının kanıtlanması ve ülkelerin 
emisyon azaltım hedeflerinde tamamlayıcı olarak bir bedel karşılığında satın alınmasına dayanan bir 
mekanizma oluşmuştur. Uyum Piyasası olarak adlandırılan bu işlemler devletler düzeyinde sürüp 



giderken, şirketlerin ve bireylerin de bu alanda üzerine düşen rolü yapmaları için "gönüllü piyasa" adı 
verilen ve karbon ayak izini tespit edip azaltabildiğini azaltan ve azaltamadığını proje bazlı krediler satın 
alıp mahsup ettikleri bir sistem oluşmuştur. Bu sistem çerçevesinde belirli kurallara uyan ve farklı 
standartları uygulayan projelerin "karbon kredisi" yayınlama hakkı vardır. Aydem Yenilenebilir Enerji 
A.Ş.'nin de GOLD Standart kuralları Çerçevesinde geliştirilmiş 2 (Söke RES ve Yalova RES) VERRA-VCS 
Standart Çerçevesinde Geliştirilmiş de 7 Adet (Koyulhisar, Çırakdamı, Dereli, Düzce-Aksu, Toros, Akıncı 
HES ve Uşak RES) projesi vardır. Bu projelerin İzleme-Doğrulama ve Yayınlama Süreçleri danışman firma 
tarafından takip edilmekte, 3. taraf izleme işlemleri ise BM tarafından bu konuda akreditasyona sahip 
KBS Firması tarafından yürütülmektedir.  
 
2021 sonu itibarıyla Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. olarak 3.037.566 Ton karbon satışı gerçekleşmiştir. 
Karbon Ortalama 0.9 $/ton birim fiyatı ile satılmıştır. Bu satışlar 2012-2020 yılları arasına ait 
üretimlerden kaynaklı satış gelirleridir. 2021 sonu itibarıyla I-REC gelirlerine ilişkin satışı yapılan miktar 
829.987 ‘dir. Ortalama 2,5 TL/MWh birim fiyat ile satılmıştır. Toplamda yılsonu itibarıyla Karbon ve I-
REC satışlarından 19.2 Milyon TL’lik gelir elde edilmiştir. 2.232.427,310 $ karbon satışından;  
123.259,25 $ (1.097.007,35 TL) IREC satışından gelir elde edilmiştir. 
 
Soru 5: 2021 yılındaki cironun az olmasının nedeni nedir? 
 
Cevap 5: Portföyünün %87’si Hidroelektrik Santralinden oluşan Şirketimiz için kuraklık ve yağışların az 
olması ciro anlamında önemli bir azaltıcı etkiye sahiptir. Bilindiği üzere; 2020’nin son çeyreğinde 
başlayan ve tüm 2021 yılı boyunca devam eden kuraklık 2021 yılı ciromuzdaki düşüşün temel nedenini 
oluşturmuştur.  
 
Soru 6: Riskten korunma muhasebesi hakkında bilgi verebilir misiniz 
 
Cevap 6: Şirket, 20 Mart 2021 tarihinden itibaren ABD Doları cinsinden gerçekleşme olasılığı yüksek 
tahmini satışların spot riskinden aynı yabancı para cinsinden finansal yükümlülüğü ile korunmaktadır. 
Şirket'in fonksiyonel para birimi TL olmakla birlikte, Şirket finansmanı ve faaliyetleri nedeniyle kur 
riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in santral yatırımları nedeniyle ödenmemiş ABD Doları borcu 
bulunmaktadır. Şirket ayrıca ABD Doları cinsinden önemli satış geliri elde etmektedir. ABD doları 
cinsinden gelirin kaynağı, yenilenebilir enerji santrallerinden üretilen elektriğin satışıdır. Üretilen 
elektriğin kWh satış fiyatı ABD Doları fiyatlarında garanti edilirken, gelecekteki yenilenebilir üretim 
miktarı belirsizliğini korumaktadır ve iklim koşullarına ve/veya operasyonel risklere bağlıdır. Tarife 
garantisi gelirleri günlük olarak hesaplanır ve aylık aralıklarla toplanır. Bu, Şirket'in gelecekteki 
beklenen gelirlerinin, risk yönetimi amacıyla aylık tahmini ABD Doları nakit akışı olarak sınıflandırmasını 
sağlar. Şirket'in kur riski yönetim amacı, operasyonları nedeniyle doğal para riskinden korunma 
işlemlerine güvenmektir. Şirket bunu, tahmini USD girişlerini ve USD kredi ödemelerini uyumlu hale 
getirerek ulaşmaktadır. Ayrıca, planlanan ABD Doları kredi geri ödemelerine karşı tahmini ABD Doları 
girişleri, Şirketin gelir tablosu volatilitesini azaltmak için Nakit Akışı Koruma Muhasebesi ilişkisine izin 
veren bir korunan portföy oluşturur. Şirket, özellikle, yenilenebilir kaynaklı elektrik satışları nedeniyle 
gelecekteki tahmini ABD Doları nakit girişlerini, ödenmemiş ABD Doları kredileri ile ilişkilendirmektedir. 
Şirket, ekonomik korunmalarını finansal raporlamaya yansıtmak için TFRS 9 uyarınca Riskten Korunma 
Muhasebesi uygulamaktadır. 
 
Soru 7: Yürütülmekte olan pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verebilir misiniz? 
 
Cevap 7: Geri alımdaki ana amacımız; pay fiyatını korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine 
uygun oluşumuna mümkün olduğunca katkı sağlamaktır. Fiyat oluşumuna katkı sağlayacak sürede ve 
KAP’ta açıklanan fonun tamamını kullanacak şekilde alıma devam etmeyi planlıyoruz. Gerçekleştirilen 
toplam geri alımların detayı; bugün (30 Mart 2022) yani genel kurul tarihi itibarıyla yaklaşık 3.1 milyon 



adet ve toplam 23 milyon TL’dir. Geri alım kapsamında planlanan maksimum alım sınırı ise KAP’ta 
açıkladığımız üzere 20 milyon adet ve 170 milyon TL’dir.  
 
Soru 8: Açığa satışa karşı bu işlemde adı geçen aracı kuruma karşı hukuki yollara başvurulup 
başvurulmadığı hakkında bilgi verebilir misiniz? 
 
Cevap 8: Konuya ilişkin olarak KAP’ta yapılan açıklamada sürecin takipçisi olunacağı belirtilmişti, bu 
kapsamda şirketimiz gerekli değerlendirmeleri yapmakta ve süreci takip etmektedir. 
 
Soru 9: Hibrit yatırımlar ve kapasite artışları hakkında bilgi verebilir misiniz? 
 
Cevap 9: Güncel yatırım planımız internet sitemizde yer alan Yatırımcı İlişkileri Sunumumuzda yer 
almaktadır. Toplamda 356 MW; bunun yaklaşık 200 MW’ı hibrit güneş yatırımı ve geri kalan yaklaşık 
160 MW’ı ise rüzgar santrali kapasite artışı olacak şekilde planlanmakta ve yatırımlara devam 
edilmektedir. Bütün yatırımlarımız Şirketin kendi özkaynaklarıyla finanse edilmektedir. Şirketimiz 
bunun ötesinde yatırımlarla ilgili yabancı bir kaynak kullanmayı planlamamaktadır. 
 
 


