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İçindekiler
1995 yılında Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik 

santralini hayata geçirmek gibi pek çok ilke 
sahip olan şirketimiz sadece yenilenebilir 
enerji üretimi odaklı faaliyetlerle istikrarlı 

büyümesini sürdürüyor. 

Güçlendirdiğimiz yapımız, çeşitlendirdiğimiz 
portföyümüz, Türkiye geneline yayılan 

25 yenilenebilir enerji santralimizle, 
sürdürülebilir büyüme adımları atmaya, 

ülkemiz ve dünya geleceği için büyük bir 
sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz.

2021 yılında Türkiye’nin en büyük halka 
arzlarından birini gerçekleştirdik. Sürdürülebilir 
büyüme yolunda bir ilki daha hayata geçirdik. 

Türkiye’de ilk seferde, tek kalemde yapılmış 
en yüksek tutarlı eurobond ihracı olma özelliği 

taşıyan 750 milyon ABD doları tutarında yeşil 
tahvil ihracı gerçekleştirdik.
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Doğanın gücü 
halka arz  
oldu!
Çeşitlendirilmiş portföyümüz, güçlü yükselişimiz, 
yenilenebilir enerji alanındaki başarımız, sağlam 
bilançomuzla halka açıldık. Yatırımcılardan 5 
kat talep toplanan bu halka arz, işlem hacmiyle 
son 3 yılın en büyüğüydü. Stratejik adımlarımız, 
sağlam ve sürdürülebilir iş modelimiz 
yatırımcıda karşılık buldu. 

1,3 milyar TL
Halka arz büyüklüğü 



Dünya 
çapında 

önemli başarı
Sürdürülebilirliği, operasyonel mükemmelliği ve 

verimliliği hep ön planda tutuyoruz. Bu yaklaşımımız 
uluslararası arenada da takdir ediliyor. Uluslararası 

derecelendirme kuruluşu Moody’s/Vigeo Eiris 
endeksinde elde ettiğimiz puanla en yüksek 

derece olan “A1 İleri Düzey” derecesini aldık. Dünya 
çapında yaklaşık 5 bin şirket arasında yapılan 

derecelendirmede, şirketlerin %98’ini geride bıraktık.

65 
Moody’s/Vigeo Eiris 

endeks puanı 
 



İklim 
değişikliğiyle 
güçlü 
mücadele
Karbon nötr olma hedefi doğrultusunda üretim 
proseslerinde yaptığımız iyileştirme ve yenilik 
yatırımlarının sonucunda önemli bir başarı daha 
elde ettik. Dünyada 13 bin şirketin katıldığı CDP 
2021 İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programı’nda 
elde ettiğimiz “B Yönetim Seviyesi” derecesiyle 
Türkiye’de Elektrik Hizmetleri Kategorisi’nin liderleri 
arasında yerimizi alırken; Tedarikçi Bağlılığı 
Derecelendirmesi’nde (SER) ise À- Liderlik 
Seviyesi’ne yükselterek Türkiye’de sektöründeki en 
yüksek SER puanına sahip şirket olduk.

6 milyon ton
Son 5 yılda engellediğimiz
karbon salımı miktarı
 



Çevre dostu ve 
sorumlu 
adımlar
İnsanı ve çevreyi odağımıza alıyoruz. Yalova 
ve Uşak rüzgar santrallerindeki kuşlar için mor 
kanat uygulamalarımız ve santrallerdeki enerji 
üretim yöntemi ile Düşük Karbon Kahramanı 
Ödülü’nü almıştık. Akıncı Hidroelektrik Santrali’nde 
sağladığımız emisyon değeri ile bu yıl üçüncü kez 
ödülün sahibi olduk. 

Düşük Karbon 
Kahramanı Ödülü
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Kısaca Aydem 
Yenilenebilir Enerji
Aydem Yenilenebilir Enerji, 
20 hidroelektrik, 3 rüzgâr, 
1 jeotermal, 1 biyogaz santralinden 
temiz enerji üreterek enerji 
dönüşümüne katkı sağlamaktadır.   

1995 yılında Aydem Enerji çatısı altında 
yenilenebilir enerji üretim yolculuğuna 
başlayan ve 1997 yılında Denizli’de 
Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik enerji 
santralini hayata geçiren Aydem 
Yenilenebilir Enerji A.Ş. (“Aydem 
Yenilenebilir Enerji” veya “Şirket”), bugün 
itibarıyla sadece yenilenebilir enerji 
kaynaklarından enerji üreten, kurulu güç 
bakımından ülkemizin en büyük şirketi 
konumundadır. 

Şirket; 20 hidroelektrik (HES), 3 rüzgar 
(RES), 1 jeotermal (JES) ve 1 biyogaz 
(LFG) santralinden oluşan genç 
portföyüyle temiz enerji üreterek 
ülkemizin enerji dönüşümüne katkı 
sağlamaktadır. 2021 yılı itibarıyla, 
toplamda ulaştığı 1.020,12 MWe kurulu 
gücün %84’ü (852,13 MWe) HES’ler, %16’sı 
(160,50 MWe) RES’ler ve geriye kalan 
kısmı da JES (6,9 MWe) ve LFG (0,6 
MWe) santrallerinden oluşmaktadır. 

25
Yenilenebilir Enerji Santrali

1.020,12 MW
Toplam Kurulu Güç

Aydem Yenilenebilir Enerji, yenilenebilir 
enerji üretimindeki 26 yıllık eşsiz 
deneyiminin yanında, 2 santrali hariç; tüm 
santrallerinin inşaat ve elektromekanik 
projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması 
faaliyetlerini de bünyesindeki yetkin 
insan kaynağıyla gerçekleştirmiştir. Aynı 
zamanda, tüm santrallerindeki bakım 
çalışmalarının büyük çoğunluğu Şirket’in 
yüksek teknoloji ve kaliteden yararlanan, 
alanında uzman bakım onarım ekipleri 
tarafından gerçekleştirilmektedir.

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin Türkiye’nin 
4 bölgesinde (Karadeniz, Ege, Akdeniz ve 
Marmara) faaliyet gösteren santrallerinde
Sıfır Atık Belgesi, Yenilenebilir Enerji 
(IREC) ve Emisyon Azaltım Sertifikaları 
(VCS & GS)’na sahip çevreye duyarlı 
üretim modeliyle 2021 sonu itibarıyla 
yıllık 3.930 GWh enerji üretim kapasitesi 
bulunmaktadır. 

Aydem Yenilenebilir Enerji, ülkemizin ve 
insanlığın sürdürülebilir kalkınmasına 
verdiği desteği kurumsal bir düzleme 
taşımak için 2020’de imzaladığı Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 
(UNGC) 2021 yılında katılımcısı olmuştur. 
Şirket ayrıca Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Ağı ve Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
doğrultusunda açıkça tanımlanmış 
ilkelere ve değerlere olan bağlılığını 
vurgulayarak, Global Raporlama İnisiyatifi 
Standartları’na uygun olarak Mart 2020 
tarihinde ilk sürdürülebilirlik raporunu 
yayınlamıştır.

2021 yılı Nisan ayında gerçekleştirdiği 
işlem büyüklüğüyle son 3 yılın en büyük 
halka arzını başarıyla gerçekleştiren 
Şirket’in hisseleri Borsa İstanbul Yıldız 
Pazar’da işlem görmektedir.

Aydem Yenilenebilir Enerji, 
yıllık 3.930 GWh enerji üretim 

kapasitesine sahiptir.

3.930 GWh



Vizyonumuz, Misyonumuz, 
Stratejimiz

Türkiye’nin %100 yenilenebilir 
kaynaklardan enerji üreten en 
büyük şirketi Aydem Yenilenebilir 
Enerji, ülkenin sürdürülebilir 
kalkınmasına destek vermekte 
ve yarınlara değer katmak için 
çalışmaktadır.
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Sosyal ve ekonomik etki alanlarını, 
tüm paydaşlarımızın beklentilerini ve 
kurumsal stratejimizi değerlendirerek 
geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik 
kültürümüz, “Sürdürülebilir bir gelecek 
için temiz enerji” vizyonumuz ve 
“Türkiye’nin öncü yenilenebilir enerji 
üreticisi olma” misyonumuz ile doğal 
kaynakların, çevrenin ve gelecek 
nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini 
gözeterek çalışıyoruz. Yenilenebilir 
enerjiyi odağımıza alan anlayışımız 
ile, Şirketimizi her zaman daha ileriye 
taşımayı hedefliyoruz. Geldiğimiz 
noktada başarılarımıza yenilerini 
ekleyerek, iç ve dış tüm paydaşlarımız 
nezdinde en yüksek değeri yaratmak 
için çabalıyoruz. Yenilenebilir enerji 
alanındaki inovatif yatırımlarımız 
ile Türkiye’nin %100 yenilenebilir 
kaynaklardan enerji üreten en büyük 
şirketi olmaya ve sektörümüzde öncülük 
etmeye devam edeceğiz.

Kurumsal odaklarımız içerisinde 
Sürdürülebilirlik, Yenilikçilik ve İnsan 
Odaklılık’a bağlı kalarak ülkemizin 
sürdürülebilir kalkınmasına destek 
veriyor ve yarınlara değer katmak üzere 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Sürdürülebilirlik ile bugünün ve 
geleceğin “temiz enerjisi”ni üretirken, 
çevreye ve insana saygı duymak 
paydaşlarımız ve toplum için uzun 
vadeli değerler yaratmak, ekibimizi 
güçlendirmek ve gelecekte de güçlü ve 
başarılı bir iş modeli ile geleceğin temiz 
enerjisini üretmeye devam ediyoruz.

Yenilikçilik ile en öngörülmez 
zamanlarda dahi cesaret, çeviklik, irade 
ve olaylara farklı perspektiften bakan 
bir anlayışla Türkiye’yi birçok ilklerle 
buluşturduk. Bugün ve gelecek için 
daha iyisini ararken de yenilikçi, olmak 
her zaman temel hareket noktamızdır. 
Enerji pazarına yepyeni yaklaşımlarla 
şekil veren yenilikçilik kültürü, insanların 
enerjiye duyduğu ilişkiyi teknolojik 
yeniliklerle dönüştüren, dijitalizasyon 
sayesinde enerjiyi hayatın her alanında 
daha etkin kılan anlayışla hareket 
ediyoruz. 

İnsan odaklılık, işimiz insana hizmet 
etmektir. İnsan yaşamına daha da 
kaliteli hale getirmek için çalışırken 
işimizin odağında bu anlayış vardır. 
İnsanlara değer katarak gelişmeyi 
seçeriz. Tüm paydaşlarımızın ihtiyaçlarını 
öncelik olarak görürüz. Müşteri ve 
paydaş ilişkileri noktasında merkeze 
alan bir marka deneyimi sunan, iş 
yeri güvenliği alanında en yüksek 
standartlarla çalışan, işveren markası 
olmasının tüm gereklerini gerçekleştiren, 
çalışan bağlılığı ve memnuniyetini 
önemseyen bir bakışla hayat için enerji 
üretiyoruz.
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Duyarlılık
İşimizi en iyi şekilde yaparak kurumu 

geleceğe taşırken; bireylere, 
topluma, ülkemize ve çevreye 
karşı sorumluluklarımızı yerine 

getiririz. İşimizi hedeflenen zaman 
ve kalitede gerçekleştirirken iş 

ahlakımız çerçevesinde yapılmasını 
sağlarız. Prosedür ve kurallara 
uygun, şeffaf ve hesap verebilir 

bir çalışma tarzını benimseriz. Etik 
olmayan ya da haksız bir uygulama 
ile karşılaşırsak sesimizi duyururuz. 
Davranışlarımızın başkalarını nasıl 

etkilediğini hesaba katarız

Dinamiklik
Çalışma arkadaşlarımızın ve 

paydaşlarımızın değişen koşullarda 
ortaya çıkan ihtiyaçlarını takip 

eder, çalışma ortamında, iş 
yapış sistemimizde, ürün ve 

hizmetlerimizde gerekli gelişimleri 
yaparız. Attığımız adımlarla elektrik 
sektörüne öncülük eder, sektörde 
gelişime ve değişime yön veririz. 

Ruhumuzdaki merakla ürün, süreç 
ve hizmetleri daha verimli, hızlı ve 
hatasız yerine getirmek için yeni 

yollar deneriz.

Hayata Dokunmak
Yaptığımız her işin, attığımız her 
adımın odağında “insan” vardır. 
Sürekli gelişim, merak, araştırıcı 

ruhumuz ve yıllar içinde edindiğimiz 
uzmanlığımız hayatın her anına 
enerji ve değer katan çözümler 
geliştirmemizi sağlar. Çalışma 
arkadaşlarımızın farklı fikirlerini 
ifade etmelerine olanak sağlar, 
sosyal ihtiyaçlarına değer verir 
ve başarılarını beraber kutlarız. 

Paydaşlarımızın ihtiyaç ve 
beklentilerini doğru analiz ederek 

yaşam kalitelerini artırmak için 
çalışırız.

Değerlerimiz Ortaklık Yapımız
Aydem Yenilenebilir Enerji, 
ortaklık yapısından aldığı güçle 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)

Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. 574.975.010 81,56

Diğer 24.990 0

Halka Açık* 130.000.000 18,44

TOPLAM 705.000.000 100

* Şirket paylarının BİST’ te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu 
kapsamda, 163.163.787,66 TL tutarında 18.679.595 adet pay alımı gerçekleştirilmiştir.

Aydem Enerji 
Yatırımları A.Ş.
574.975.010

%81,56
%18,44
Halka Açık

130.000.000

%18,44
Toplam

705.000.000

%100
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Ödüller ve Başarılar-2021
Aydem Yenilenebilir Enerji, 
2021 yılında da birçok ödülün sahibi 
olmanın gururunu yaşamaktadır.   

Moody’s/Vigeo Eiris Çevresel, Sosyal ve 
Yönetişim (ESG) performansı 

- Türkiye’de Elektrik ve Gaz Hizmetleri 
Sektörünün Lideri ve “Gelişmekte Olan 
Pazarlar” Sıralamasında Birinci

Great Place to Work Enstitüsü® Türkiye’nin 
En İyi İşverenleri Araştırması 

- 4’üncülük (100 şirket arasında)

CDP İklim Değişikliği (Climate Change) ve 
Su Güvenliği (Water Security) 

- B Yönetim Seviyesi (Türkiye enerji 
sektöründe 2021 yılında alınan en 
yüksek not), 

- Tedarikçi Katılım Derecelendirmesi (SER) 
sonucunda ülkemizde, enerji üretim 
sektöründe 2021 yılında alınan en 
yüksek not olan “A-” Liderlik Seviyesi 

750 milyon ABD doları tutarında yeşil tahvil 
ihracı 

- Türkiye’de ilk seferde ve tek kalemde 
yapılmış en yüksek tutarlı tahvil ihracı

- CEEMEA (Orta & Doğu Avrupa, 
Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi’nde 
bir yenilenebilir enerji şirketinin 
gerçekleştirdiği en büyük işlem

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği 
(SÜT-D) 

- 3. kez “Düşük Karbon Kahramanı” 
(Akıncı HES)

29 Nisan 2021 itibarıyla Borsa İstanbul 
Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamıştır.
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Kilometre Taşları 

1995

2014

2021

1998 2004

2006 2009

Aydem Yenilenebilir Enerji, 
1995 yılından bu yana 
Türkiye’nin enerjisini 
üretmektedir. 

• Aydem Yenilenebilir 
Enerji Denizli’de 
kurularak 
faaliyetlerine 
başladı.

2012
• Giresun’da Aksu 

Nehri üzerinde 
kurulan Çırakdamı 
Hidroelektrik Santrali 
üretime başladı.

• Denizli’de kurulan 
Kumkısık Biyogaz 
Enerji Santrali üretime 
başladı.

• Giresun’da kurulan 
Dereli Hidroelektrik 
Santrali üretime 
başladı.

• Uşak-Banaz’da 
kurulan Uşak Rüzgar 
Santrali üretime 
başladı.

• Düzce’de kurulan 
Düzce Aksu 
Hidroelektrik Santrali 
üretime başladı.

2016
• Yalova-Armutlu’da 

kurulan Yalova 
Rüzgar Santrali 
üretime başladı.

• Adana’da 
kurulan Göktaş 
I Hidroelektrik 
Santrali üretime 
başladı.

2018
• Tokat’ta kurulan 

Akıncı Hidroelektrik 
Santrali üretime 
başladı.

• Aydem Yenilebilir Enerji, Great Place to 
Work Enstitüsü® Türkiye’nin En İyi İşverenleri 
araştırmasında 100 şirket arasında 4. sırayı  
elde etti.

• 1,3 milyar TL’lik işlem büyüklüğüyle son 3 yılın en 
büyük halka arzı gerçekleştirildi.

• 750 milyon ABD dolarlık yeşil tahvil ihracı 
başarıyla gerçekleştirildi. 

• Aydem Yenilebilir Enerji, Moody’s/Vigeo Eiris 
tarafından gerçekleştirilen değerlendirme 
sonucunda üst üste ikinci kez elektrik ve 
gaz hizmetleri sektöründe Türkiye birincisi 
seçilirken, “Gelişmekte Olan Pazarlar” dünya 
sıralamasında da sektör lideri oldu.

• Aydem Yenilebilir Enerji, 2020 yılında imzaladığı 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 
(UNGC) katılımcısı oldu. 

• Aydem Yenilebilir Enerji; hem CDP İklim 
Değişikliği (Climate Change) hem de Su (Water 
Security) Raporlamaları sonucunda derecesini 
2021 yılında, ülkemizde enerji sektöründe 
alınmış en yüksek not olan “B Yönetim 
Seviyesi”ne yükseltti. CDP Tedarikçi Katılım 
Derecelendirmesi’nde (SER) ise À- Liderlik 
Seviyesi’ne yükselterek, Türkiye’de 2021’de enerji 
üretim sektöründe en yüksek notu aldı.

• “ÇED Olumlu” kararının ardından Uşak RES’in 
mevcut lisans gücü 114,30 MW’a ulaşmıştır.

• Denizli’de kurulan 
Bereket II Hidroelektrik 
Santrali üretime 
başladı.

• Aydın’da kurulan 
Feslek Hidroelektrik 
Santrali üretime 
başladı.

• Muğla’da Dalaman 
çayı üzerine 
kurulan Gökyar 
Hidroelektrik 
Santrali üretime 
başladı.

• Adana’da Seyhan 
Nehri üzerinde 
kurulan Mentaş 
Hidroelektrik 
Santrali üretime 
başladı.

• Sivas’ta Kelkit 
Nehri üzerinde 
kurulan Koyulhisar 
Hidroelektrik 
Santrali üretime 
başladı.

1997
• Aydem Yenilenebilir 

Enerji, Denizli’de 
Büyük Menderes 
Nehri’nin bir kolu 
olan Bereket sulama 
kanalı üzerinde, 
Türkiye’nin ilk özel 
hidroelektrik santrali 
olan Bereket 1’i 
kurarak üretime 
başladı.

2013
• Adana’da kurulan 

Toros Hidroelektrik 
Santrali üretime 
başladı.

2015
• Aydın’da kurulan 

Söke Rüzgar 
Santrali üretime 
başladı.

• Adana’da 
kurulan Göktaş 
II Hidroelektrik 
Santrali üretime 
başladı.

2017
• Denizli’de Adıgüzel 

Hidroelektrik Santrali 
özelleştirme yoluyla 
portföye katıldı.

• Aydın’da Kemer 
Hidroelektrik Santrali 
özelleştirme yoluyla 
portföye katıldı.

2020
• Şirket’in ilk sürdürülebilirlik raporu yayınlandı ve rapor, 

League of American Communications Professionals 
tarafından düzenlenen LACP Ödülleri’nde “Gümüş 
Ödül”e layık görüldü.

• Aydem Yenilebilir Enerji, BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nin imzacısı oldu.

• Aydem Yenilebilir Enerji, Çevre ve Yönetişim 
(ESG) alanında dünyanın en önemli bağımsız 
derecelendirme şirketlerinden Vigeo Eiris/Moody’s 
tarafından Türkiye elektrik ve gaz hizmetleri 
sektörünün lideri seçildi.

• Tokat’ta kurulan Akıncı Hidroelektrik Santrali’nin resmi 
açılışı gerçekleştirildi.

1999
• Muğla’da Dalaman 

çayı üzerine kurulan 
Dalaman Hidroelektrik 
Santrali’nin ilk bölümü 
üretime başladı.

2005
• Muğla’da Dalaman 

çayı üzerine 
kurulan Dalaman 
I-V Hidroelektrik 
Santrallerinin tamamı 
üretime başladı.

2008
• Denizli-

Sarayköy’de 
kurulan Kızıldere 
Jeotermal Santrali 
üretime başladı.
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Aydem Holding 
Grup Şirketleri
Kısa bir sürede enerji sektörünün 
baş aktörlerinden biri haline 
gelen Aydem Yenilenebilir Enerji, 
grup şirketlerinden aldığı güçle 
ilerlemeye devam etmektedir. 

• Türkiye’nin ilk ve öncü entegre enerji 
şirketi

• Türkiye’nin en büyük yenilenebilir 
enerji portföyüne sahip üç şirketinden 
biri

• Portföyünün tamamı %100 
yenilenebilir enerjiden oluşan 
Türkiye’nin en büyük şirketi: Aydem 
Yenilenebilir Enerji

• Türkiye’nin en büyük bobin teli 
üreticisi: Elsan Elektrik

• Türkiye’nin ilk özel sektör hidroelektrik 
santrali: Bereket Hidroelektrik Santrali

• Türkiye’nin ilk yerli güneş hücresi 
üretimi: Parla Solar

• Türkiye’nin ilk özel sektör elektrik 
dağıtım şirketi: Adm Elektrik Dağıtım

• Türkiye’nin ilk özel sektör elektrik 
perakende şirketi: Aydem Elektrik 
Perakende

Türkiye geneline yayılan 27 (25 
yenilenebilir enerji santrali) santrali 
bulunan Aydem Enerji, elektrik 
perakende ve dağıtım şirketleriyle 
5 milyondan fazla noktaya elektrik 
hizmeti vererek 20 milyonu aşkın insanı 
aydınlatmaktadır. 1.965 MW kurulu enerji 
gücüyle 10.816 GWh elektrik üretimi 
gerçekleştiren Grup ayrıca, 25.455 GWh 
elektrik dağıtım hizmetiyle 5,3 milyon 
müşteriye yıllık 23.284 GWh elektrik 
satışı gerçekleştirmektedir. 

Aydem Enerji, topluma ve çevreye 
duyarlı duruşundan ödün vermeden her 
zaman insanı merkeze alarak çalışarak, 
bugünü ve geleceği daha parlak 
kılmak için enerjiyi yenilikçi bir güce 
dönüştürmektedir.

Grubun yenilenebilir enerji üretimi 
alanında faaliyet gösteren şirketi 
Aydem Yenilenebilir Enerji, ülkemizin 
sürdürülebilir geleceği için çalışırken 
yenilenebilir enerjiyi odağına alarak; 
hidroelektrik, rüzgâr, jeotermal ve 
biyogaz kaynaklarından enerji 
üretmektedir. Türkiye geneline yayılmış, 
25 yenilenebilir enerji santraliyle 
1.020,12 MW kurulu güce ulaşan Şirket, 
yıllık bazda 3.930 GWh yenilenebilir 
enerji üretmektedir. Portföyündeki 
özelleştirmeyle devraldığı 2 santral 
hariç tüm santrallerinin tasarımından 
mühendislik ve işletme aşamalarına 
kadar tüm yapım işlerini kendi çatısı 
altında yürütmektedir.

• Türkiye’nin ilk ve tek seferde 11 grup 
şirketiyle “Harika Bir İş Yeri (Great 
Place to Work)” sertifikası alan şirketi

• Türkiye’nin ilk ve tek seferde 8 grup 
şirketiyle “En İyi İşverenler” listesinde 
yer alan şirketi

Türkiye’de enerji sektöründe ezberleri 
yıkan öncü yaklaşımıyla ve ilkleri hayata 
geçirme azmiyle; başta enerji üretimi, 
dağıtımı ve perakende alanları olmak 
üzere, enerji dışı alanlarda da faaliyet 
gösteren Aydem Holding A.Ş., 40 yılı 
aşan köklü tarihi ve bugün 12 bini aşan 
çalışanıyla birlikte, topluma ve çevreye 
duyarlı şekilde her zaman insanı odak 
noktasına alarak çalışmalarına devam 
etmektedir. Aydem Grubu, kurulu güç 
itibarıyla enerji sektöründe faaliyet 
gösteren en büyük gruplardan biridir. 
Hayata geçirdiği ilklerle birlikte hem 
sektörde hem de ülkemizde öncü bir 
profil çizmektedir.

Aydem Enerji Grubu
1980 yılında Elsan Elektrik’in faaliyete 
geçmesiyle temelleri atılan Şirket; 
1991 yılında Aydın, Denizli ve Muğla 
illerinde elektrik üretim, iletim, dağıtım 
ve ticareti yapmak üzere Aydem Enerji 
adı altında devam eden yolculuğunda 
kısa sürede Türkiye’de enerji sektörünün 
baş aktörleri arasındaki yerini almıştır. 
Bugün 15 şirket ve 12 bin çalışanıyla 
elektrik üretim, dağıtım ve perakende 
alanlarında faaliyet gösteren Aydem 
Enerji, Türkiye’nin öncü ve entegre enerji 
şirketi konumundadır. 

Aydem Enerji, yenilenebilir enerji 
üretiminin dışında sektörde sahip 
olduğu diğer şirket ve faaliyetlerle 
bütüncül bir yaklaşımla Türkiye’nin 
elektrik ihtiyacının karşılanmasında 
önemli bir rol almaktadır. Elektrik 
perakende alanında Aydem Elektrik 
Perakende Satış A.Ş. ve Gediz Elektrik 
Perakende Satış A.Ş. ile Aydın, Denizli, 
Muğla, İzmir, Manisa olmak üzere 2 
bölge, 5 ilde müşterilerin elektrikle 
olan ilişkilerini yalın, kişiselleştirilmiş ve 
yaratıcı çözümlerle dönüştürmektedir. 
5 ildeki elektrik satış faaliyetlerinin 
yanında, bölge gözetmeksizin tüm 
Türkiye’deki serbest tüketicilere ikili 
anlaşma yoluyla elektrik enerjisi 
tedarik hizmeti sağlamaktadır. Dağıtım 
faaliyetleri kapsamında da mekanlara 
hayat veren, hayatı daha anlamlı hale 
getiren elektriğin tüketicilere kesintisiz, 

güvenli şekilde ulaştırılmasını bir 
hizmet olarak görmekte, daha kaliteli 
bir yaşam için insanı odağına alarak 
sistemler ve çözümler geliştirmektedir. 
Türkiye’nin ilk özel elektrik dağıtım 
lisansına sahip şirketi olan Adm Elektrik 
Dağıtım A.Ş. ile Aydın, Denizli, Muğla 
illerinde, Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş. ile 
İzmir ve Manisa illerinde tüketicilere 
elektrik ulaştırmaya devam etmektedir.

27
Türkiye genelindeki enerji santralleri

10.816 GWh
Yıllık üretilen toplam enerji
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Yenilenebilir Enerji Üretimi Elektrik Perakende Satış DiğerElektrik Dağıtım

AYDEM ENERJİ GRUBU

Aydem Holding Grup Şirketleri

Aydem Enerji, 12 bin çalışanı ile Türkiye’nin en 
büyük entegre enerji şirketlerinden biri olarak 
faaliyetlerine devam etmektedir. 

Aydem Perakende, Türkiye’nin ilk 
özelleşen perakende şirketi olmuştur.

Adm Elektrik Dağıtım
Kuruluş: 2008
Dağıtım Bölgesi: Aydın, Denizli, 
Muğla
Türkiye’nin İlk Özel Elektrik Dağıtım 
Lisansına Sahip Şirketi
3,2 Milyon Nüfus - 2 Milyon Tüketici

Gediz Perakende
Kuruluş: 2013
Türkiye’nin 81 İlinde Elektrik Tedarik 
Hizmeti
3 Milyondan Fazla Noktada 12 
Milyondan Fazla İnsana Enerji
I-REC Sertifikalı Yeşil Enerji Satışı

Gdz Elektrik Dağıtım
Kuruluş: 2013
Dağıtım Bölgesi: İzmir, Manisa
5,8 Milyon Nüfus – 3,5 Milyon Tüketici

Parla Solar
Kuruluş: 2014
Faaliyet Konusu: Güneş Paneli 
Üretimi
Üretim Alanı: 33.000 m2
Üretim Kapasitesi: 150 MW

Aydem Yenilenebilir Enerji
Kuruluş: 1995
Tamamı Yenilenebilir Enerji Üretim 
Portföyü: 25 (20 Hidroelektrik, 3 
Rüzgâr, 1 Jeotermal, 1 Biyogaz 
Santrali)
Toplam Kurulu Güç: 1.020,12 MW
Elektrik Üretimi: 3.930 GWh

Aydem Perakende
Kuruluş: 2008
Türkiye’nin İlk Özelleşen Perakende 
Şirketi
Türkiye’nin 81 İlinde Elektrik Tedarik 
Hizmeti
2 Milyondan Fazla Noktada 8 
Milyondan Fazla İnsana Enerji
I-REC Sertifikalı Yeşil Enerji Satışı
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Diğer

Aydem Holding Grup Şirketleri

GDZ Enerji, operasyonel verimliliği 
artırmak için çalışmalarını sürdürmektedir. 

GDZ Enerji
Kuruluş: 2013 
Faaliyet Konusu: Operasyonel 
verimi artırmak ve hizmet sektörü 
dinamiklerini şekillendirmek 

Elsan Elektrik Gereçleri San. ve 
Tic. A.Ş.
Kuruluş: 1980
Faaliyet Konusu: Elektrik Gereçleri 
Üretim ve Satışı
Üretim Kapasitesi: 30 Bin Ton/Yıl
Satışların %65’i İhracat

Tümaş 
Kuruluş: 1986
Faaliyet Konusu: Türkiye’nin en büyük 
ilk doğal taş üreticisi,
Türkiye ve yurtdışında yüzlerce proje 

AYDEM ENERJİ GRUBU
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2021 Yılında Öne 
Çıkan Gelişmeler
Aydem Yenilenebilir Enerji, son 
3 yılın en büyük halka arzını 
gerçekleştirmiştir. 

Aydem Yenilenebilir Enerji, rüzgar 
kapasitesini artırıyor
Aydem Yenilenebilir Enerji, Uşak 
RES’teki kapasite artışı projesi için 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’ndan “ÇED Olumlu” kararı 
alarak, santralin lisans gücünün 114,30 
MW’a yükseltilmesine hak kazandı. 
Şirket dönem içerisinde ayrıca, söz 
konusu santralle ilgili ek kapasite artış 
talebinde bulunmanın yanı sıra Söke 
ve Yalova RES’lerde kapasite artışı için 
ÇED süreçlerine başladı. Ayrıca Şirket’in 
Hibrit GES’ler (Yalova RES, Uşak RES, 
Söke RES) için 136 MW’lık bir yatırım 
planlaması bulunuyor. Söz konusu 
hibrit GES’lerin kurulumu için EPDK ve 
ÇED süreçleri başlatılmış olup 2022 
yılında santrallerin devreye alınması 
planlanıyor.

Aydem Yenilenebilir Enerji’den 750 
milyon ABD dolarlık yeşil tahvil ihracı 
Aydem Yenilenebilir Enerji, 5,5 
yıl vadeli 750 milyon ABD doları 
tutarında Eurobond tahvilini başarıyla 
gerçekleştirirken faiz oranı %7,75 oldu. 
Yurt dışında nitelikli yatırımcılara 

Aydem Yenilenebilir Enerji’den son 3 
yılın en büyük halka arzı
Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı 
için 19-22 Nisan 2021 tarihleri arasında 
yapılan talep toplama süreci büyük 
ilgi görürken, süreç sonunda toplam 
338.548 yatırımcıdan 586.426.281 lot 
talep geldi ve halka arz fiyatı da 
9,90 TL olarak belirlendi. Halka arzda 
planlanan %18’lik ek satış hakkının da 
kullanılmasıyla birlikte toplam halka arz 
büyüklüğü 1,3 milyar TL oldu. Böylelikle 
Aydem Yenilenebilir Enerji, yapıldığı 
tarih itibarıyla son 3 yılın en büyük halka 
arzını gerçekleştirmiş oldu.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nin (UNGC) katılımcısı
Aydem Yenilenebilir Enerji, 
sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 
2020 yılında iş dünyasının geleceğine 
yön verecek evrensel ilkeler öneren 
dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik 
platformu BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nin imzacısı olmuştur. Şirket, 
Ocak 2022 itibarıyla ise dünyanın en 
kapsamlı sürdürülebilirlik platformu UN 
Global Compact (UNGC)’in katılımcısı 
oldu. 

satılmak üzere ihraç edilen yeşil tahvile 
(green bond) uzun dönemli yatırımcıların 
da yer aldığı 131 yatırımcının katılımıyla 
1,6 milyar ABD dolar tutarında talep 
toplandı. İşlem, Türkiye’de ilk seferde en 
yüksek tutarda gerçekleştirilen tahvil 
ihracı ve Türkiye’nin en büyük yeşil tahvil 
(green bond) ihracı olma özelliklerini 
taşıyor. Aydem Yenilenebilir Enerji bu 
ihraçla, aynı zamanda CEEMEA (Orta 
& Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) 
Bölgesi’nde bir yenilenebilir enerji 
şirketinin gerçekleştirdiği en büyük 
işleme de imza atmış oldu.

Aydem Yenilenebilir Enerji, Fortune 500 
Listesi’nde tırmanışını sürdürüyor
Türkiye’nin en büyük şirketlerinin 
sıralandığı Fortune 500 Listesi’nde bir 
önceki yıl 476’ncı sırada yer alan Aydem 
Yenilenebilir Enerji, bu yıl 208 basamak 
birden yükselerek 268’inci sırada yer aldı. 
Sektör sıralamasında 23’üncü, Denizli 
sıralamasında ise 6’ncı sıraya yerleşti.

ESG alanında üst üste ikinci kez sektör 
lideri!
Aydem Yenilenebilir Enerji, uluslararası 
bağımsız derecelendirme kuruluşu 
Moody’s/Vigeo Eiris tarafından yapılan 
“çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG)” 
performans sıralamasında Türkiye’de 
yeniden sektörün lideri oldu. Şirket, 
değerlendirmede bu yıl 8 puanlık artışla 
puanını 65’e yükseltirken, elde ettiği 
bu puanla, küresel ölçekte yaklaşık 5 
bin şirketin yer aldığı ESG performans 
değerlendirmesinde en yüksek skor 
olan “A1 İleri Düzey” derecesini aldı. 
Aydem Yenilenebilir Enerji, üst üste 
ikinci kez Türkiye’de sektör lideri olmayı 
başarmanın yanı sıra “gelişmekte olan 
pazarlar” dünya sıralamasında yer alan 
53 şirket arasında da birinci oldu.

Doğayı korumak ve hayat için enerji 
üretmek hedefiyle faaliyetlerini 
şekillendiren Aydem Yenilenebilir 
Enerji, başarılı çalışmaları hayata 
geçirmeye devam etmektedir.  

Tedarikçi Katılım Derecelendirmesi 
(SER) sonucunda Aydem Yenilenebilir 
Enerji’nin ratingi “A-” Liderlik Seviyesi’ne 
yükseldi. Bu dereceyle Şirket, 2021 
yılında, Yenilenebilir Enerji Üretim 
Sektörü ortalaması olan “B-”, Avrupa 
Bölgesel ortalaması olan “B-” ve 
global ortalama olan “B-” seviyelerinin 
üstünde yer almanın yanı sıra, 
ülkemizde, enerji üretim sektöründe 
alınmış en yüksek dereceyi elde etti. 

Akıncı HES, bir kez daha “Düşük Karbon 
Kahramanı” oldu
Doğayı korumaya ve hayat için 
enerji üretme odağıyla faaliyetlerini 
şekillendiren Aydem Yenilenebilir 
Enerji’nin başarısı 2021 yılında yine 
önemli bir ödülle tescillendi. Şirket 
bünyesinde faaliyet gösteren Akıncı 
HES, yıllık 230 bin tonun üzerinde 
karbondioksit emisyonunu önleyen 
Akıncı HES, Sürdürülebilir Üretim ve 
Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından 
üçüncü kez “Düşük Karbon Kahramanı 
Ödülü”ne layık görüldü. 

Aydem Yenilenebilir Enerji, CDP’deki 
performansıyla sektör liderleri 
arasında
Aydem Yenilenebilir Enerji, dünyanın 
en yaygın çevre raporlama sistemi 
Londra merkezli uluslararası sivil toplum 
kuruluşu olan Karbon Saydamlık 
Projesi’nin (Carbon Disclosure Project, 
CDP) gerçekleştirdiği İklim Değişikliği 
ve Su Güvenliği programındaki 
derecesini geliştirmeyi sürdürdü. 2021 
yılında puanını “B Yönetim Seviyesi”ne 
yükselterek Türkiye’de sektöründeki en 
yüksek CDP puanına sahip şirketler 
arasındaki yerini aldı.

Şirket ayrıca, CDP İklim Değişikliği 
(Climate Change) anketini tam 
olarak yanıtlayarak iklim değişikliği 
puanına ek olarak bir Tedarikçi 
Katılım Derecelendirmesi (SER) de 
aldı. 2021 yılında, CDP’nin, kuruluşların 
iklim değişikliği konusunda tedarikçi 
ilişkilerini, satın alma organizasyonunu, 
tedarik zinciri emisyonlarını, yönetişim, 
hedefler ve değer zinciri katılımı 
performansını değerlendirdiği 

Aydem Enerji, “En iyi İşverenler 2021 
Listesi”nde 4’üncü sırada 
Aydem Yenilenebilir Enerji, Aydem 
Enerji Grubu bünyesinde yer alan diğer 
12 şirketle birlikte bir önceki yıldaki 
başarısını tekrarlayarak Great Place to 
Work® Sertifikası aldı. Enerji sektörünün 
1 numaralı işveren markası olmayı 
hedefleyen Şirket yıl sonunda ise, Great 
Place to Work Enstitüsü Türkiye’nin En 
İyi İşverenleri araştırması kapsamında 
kendi çalışanları tarafından şeffaflık, 
takım ruhu ve güven kültürü kriterleriyle 
değerlendirilirken, değerlendirme 
sonucunda 100 şirket arasında 4’üncü 
sırayı elde etti. 

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin tüm 
santralleri “Sıfır Atık Belgesi”ne sahip
Daha önce Adana bölgesinde faaliyet 
gösteren Göktaş 1 ve 2 ile Mentaş ve 
Toros hidroelektrik santralleri için “Sıfır 
Atık Belgesi” almaya hak kazanan 
Aydem Yenilenebilir Enerji, sorumlu bir 
yaklaşımla bu alandaki çalışmalarına hız 
vermişti. Şirket 2021 yılında Denizli’deki 
Adıgüzel, Aydın’daki Kemer, Tokat’taki 
Akıncı ve Muğla’daki Dalaman çayı 
üzerine kurulu beş hidroelektrik santrali 
için daha sıfır atık belgesi aldı. Böylece 
2021 yılı ilk çeyreği itibarıyla, üretimde 
olan tüm Aydem Yenilenebilir Enerji 
işletmeleri Sıfır Atık Belgesi almaya hak 
kazandı.

Aile İçi Şiddetle Mücadele 
Prosedürümüzü Yayınladık
Aile içi şiddet konusunda farkındalık 
yaratmak, maruz kalan Aydem 
Yenilenebilir Enerjililerin güven ve 
gizlilik içinde konuşabilecekleri, yardım 
alabilecekleri bir sistem oluşturmak için 
2021 yılında Aile İçi Şiddetle Mücadele 
Prosedürümüzü yayınlandı.
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Bölgesel Kapasite Dağılımı Kaynağa Göre Kapasite Dağılımı

Aydem Yenilenebilir 
Enerji Portföyü
Aydem Yenilenebilir Enerji santrallerinin 
kurulu gücüne göre %84’ü HES’lerden, 
%16’sı RES’lerden, geriye kalan kısım da 
JES’ler ve LFG’lerden oluşmaktadır.    

Akdeniz
%37

Hidroelektrik
%84

Marmara
%10

Rüzgar
%16

Diğer
<%1

Karadeniz
%26

Ege
%28

%18,44
>1,0 GW >1,0 GW
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Aydem Yenilenebilir 
Enerji Portföyü

Hidroelektrik

20 Santral

852,13 MW Kurulu Güç

3.347 GWh Yıllık Üretim

Rüzgar 

3 Santral

160,50 MW Kurulu Güç

540 GWh Yıllık Üretim

Jeotermal 

1 Santral

6,85 MW Kurulu Güç

38 GWh Yıllık Üretim

Biyogaz 

1 Santral

0,64 MW Kurulu Güç

5 GWh Yıllık Üretim

Toplam 25 Santral
1.020,12 MW Kurulu Güç
3.930 GWh Toplam Yıllık Üretim

İŞLETMEDE
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Operasyon 
Haritası

Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye’nin 
her bölgesinde, 12 şehirdeki enerji 
yatırımlarına yenilerini eklemek için 
var gücüyle çalışmaktadır.  

Yalova
Rüzgar

Yalova RES

Aydın
Rüzgar

Söke RES

Hidroelektrik
Feslek HES
Kemer HES

Denizli
Hidroelektrik
Adıgüzel HES
Bereket 1-2 HES

Jeotermal 
Kızıldere JES

Biyogaz 
Kumkısık LFG

Uşak
Rüzgar

Uşak RES
Düzce
Hidroelektrik
Düzce Aksu HES

Tokat
Hidroelektrik
Akıncı HES

Sivas
Hidroelektrik
Koyulhisar HES

Giresun
Hidroelektrik
Çırakdamı HES
Dereli HES

Adana
Hidroelektrik
Göktaş 1-2 HES
Mentaş HES
Toros HES

Muğla
Hidroelektrik
Dalaman 1-2-3-4-5 HES
Gökyar HES
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Başlıca Finansal ve 
Operasyonel Göstergeler

Özet Finansal Durum Tablosu  (bin TL)  

2021 2020

Dönen Varlıklar 1.740.479 325.317

Duran Varlıklar 20.790.878 12.145.381

Toplam Varlıklar 22.531.357 12.470.698

Kısa Vadeli Yükümlülükler 876.633 907.467

Uzun Vadeli Yükümlülükler 11.851.464 5.670.379

Özkaynaklar 9.803.260 5.892.852

Toplam Yükümlülükler 22.531.357 12.470.698

Özet Kâr veya Zarar Tablosu (bin TL)

2021 2020

Hasılat 1.240.753 1.340.375

Satışların Maliyeti (-)  (725.768)  (576.226)

Brüt Kâr  514.985  764.149 

Genel Yönetim Giderleri (-)  (100.008)  (117.678)

Pazarlama Giderleri (-)  -    (85)

Esas Faal. Diğer Gel./(Gid.), net  35.192  16.274 

Esas Faaliyet Kârı  450.169  662.660 

Amortisman ve itfa giderleri  454.697  355.963 

FAVÖK  904.866  1.018.623 

FAVÖK Marjı %73 %76

Yatırım Faaliyetlerinden Gelir/Gider, net 4.793 9.993

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların 
(Zararlarından) Paylar

- (7.294)

Finansman (Gid.)/Gel., net  (469.295)  (1.379.865)

Sürd. Faal. Vergi Öncesi (Zarar) / Kar  (14.333)  (714.506)

Vergi (Gideri) / Geliri  (105.959)  147.225 

Dönem Net Zararı  (120.292)  (567.281)

Santral Bazında Üretim (GWh) - 2019 Santral Bazında Üretim (GWh) - 2020 Santral Bazında Üretim (GWh) - 2020

Santral Adı

2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021

Gerçekleşen Gerçekleşen Gerçekleşen Gerçekleşen Gerçekleşen Gerçekleşen Gerçekleşen Gerçekleşen Gerçekleşen Gerçekleşen Gerçekleşen Gerçekleşen

1Ç- Toplam 2Ç-Toplam 3Ç-Toplam 4Ç-Toplam 1Ç- Toplam 2Ç-Toplam 3Ç-Toplam 4Ç-Toplam 1Ç- Toplam 2Ç-Toplam 3Ç-Toplam 4Ç-Toplam

Bereket I-II HES 5 6 8 11 5 6 8 10 4 5 6 8

Feslek HES 6 7 9 12 5 6 7 9 4 5 7 8

Dalaman HES 42 75 101 105 23 50 72 75 15 45 63 66

Gökyar HES 14 22 25 30 9 14 16 20 9 12 14 19

Mentaş HES 57 96 113 133 39 70 87 101 27 48 66 77

Koyulhisar HES 68 135 183 183 3 58 132 177 12 47 95 101

Toros HES 95 201 227 241 83 188 217 231 27 74 81 94

Kumkısık LFG 1 2 3 4 1 2 3 3 0 1 1 1

Aksu HES 32 71 82 89 40 79 81 82 17 59 73 96

Kemer HES 15 40 91 92 (0) 19 57 57 (0) 14 35 35

Adıgüzel HES (0) 24 52 52 (0) 25 29 29 (0) 4 4 4

Çırakdamı HES 29 105 112 119 32 92 96 100 12 56 62 78

Dereli HES 24 104 111 119 27 93 97 99 9 54 61 76

Söke RES 43 82 122 151 48 81 124 157 47 90 136 177

Uşak RES 38 64 96 120 49 72 102 131 46 79 111 154

Yalova RES 39 63 107 137 42 70 115 150 45 70 108 152

Kızıldere JES - - - - - - - - - - - -

Akıncı HES 121 239 349 449 89 180 288 362 29 92 165 177

Göktaş 1 HES 287 474 615 756 106 248 316 363 67 128 162 201

Göktaş 2 HES - - - - 142 327 417 481 90 172 218 270

Toplam 915 1.810 2.405 2.803 744 1.681 2.262 2.638 458 1.054 1.469 1.796

Gelir Dağılımı

Piyasa Gelirleri %13

Yekdem Gelirleri %87

Kurulu Güç Yüzde

Hidroelektrik 852 %83,5

LFG 1 %0,1

Rüzgar 161 %15,7

Jeotermal 7 %0,7

Toplam 1.020 

PTF Fiyatları (TL ve ABD Doları Cinsinden)

2021 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

PTF (TL/
MWh)

297,72 286,89 311,41 312,15 360,59 402,03 518,37 557,37 520,86 669,93 830,96 1.008,64

PTF (ABD 
Doları/MWh)

40,28 40,54 41,11 38,24 43,30 46,77 60,28 65,78 61,33 73,10 80,27 74,88

2020 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

PTF (TL/
MWh)

314,61 298,41 245,09 181,16 203,22 291,31 296,36 298,70 308,20 318,70 295,51 293,34

PTF (ABD 
Doları/MWh)

53,20 49,45 38,92 26,54 29,32 42,78 43,27 41,40 41,18 40,49 37,07 37,90

YEKDEM 
Fiyatları

(ABD doları)

HES ve RES  73 ABD doları/MWh

JES 105 ABD doları/MWh

GES ve 
Biyogaz 

133 ABD doları/MWh
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Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler

Nakit ve Nakit Benzerleri
(Milyon TL)

Net Finansal Borç/FAVÖK 
(ABD Doları Cinsinden)

Brüt Kar
(Milyon TL)

Hisse Başına Kazanç/(Kayıp)

Personel Sayısı Faaliyet Karı
(Milyon TL)

FAVÖK Marjı
(%)

Bilanço Kalemleri
(Milyon TL)

Hasılat
(Milyon TL)

Dönem Net (Zararı) / Karı
(Milyon TL)

Net Finansal Borç/Özkaynak
(%)

%946 
Büyüme

1,9x

%33 
Azalış

%3 
Büyüme

%32 
Azalış

3 Puan 
Azalış

%7 
Azalış

2020 2020

2020

2020 2020

2020

2020

2020

146

4,3x

764

519

663

76

1.340

81

1.528 6,2x

515

537

450

73

1.241

87

2021 2021

2021

2021 2021

2021

2021

2021

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 
personel sayısı 2021 yıl sonu 
itibarıyla 537’dir.

(0,81)

2020

(0,17)
2021

(120)

2021

(567)

2020

Toplam 
Varlıklar

Toplam 
Özkaynaklar

Toplam 
Finansal 

Borç

Net Finansal 
Borç

0 5.000 1.0000 15.000 20.000 25.000

31 Aralık 202131 Aralık 2021

12.471

5.893
9.803

4.929

4.783
8.531

10.056

22.531



38 39Yönetimden Aydem Yenilenebilir Enerji 2021 Faaliyet Raporu

Genel Müdür’ün 
Mesajı 
Aydem Yenilenebilir Enerji 
olarak, 2021 yılını hedeflerimiz 
doğrultusunda çok önemli 
adımlar atarak tamamladık. 

Değerli Paydaşlarımız,

26 yıldır faaliyette bulunduğu her 
yerde topluma, doğaya saygı 
bilinciyle ve insan odaklı iş modelleriyle 
sorumlu üretim gerçekleştiren Aydem 
Yenilenebilir Enerji olarak, 2021 yılını 
hedeflerimiz doğrultusunda çok önemli 
atılımlarla tamamladık. Türkiye’nin 
ilk özel hidroelektrik enerji santralini 
açarak cesaretle çıktığımız yolda 
bugün; genç, güçlü ve çeşitlendirilmiş 
portföyümüz, bilgi birikimimiz ve 
mühendislik yetkinliklerimizle Türkiye’de 
yenilenebilir enerji sektörünün öncüsü 
olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Son yılların en başarılı halka 
arzlarından birine imza attık
Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz halka 
arzımız, Şirketimiz için 2021 yılına damga 
vuran gelişmelerin başında geliyor. 
338 bini aşkın yatırımcıdan, 5 kat talep 
toplayarak ulaştığımız 1,3 milyar TL’lik 
işlem hacmiyle, ülkemizde son 3 yılda 
gerçekleşmiş en büyük halka arza imza 
attık. Güvenilir kurumsal kimliğimizin ve 
güçlü gelecek stratejilerimizin yatırımcı 
nezdinde de kabul edildiğini görmek, 
yarınlara daha güvenle bakmamızı 
sağlıyor.

İşimizin doğası gereği, ürettiğimiz 
“temiz enerji” ile ülkemizin düşük karbon 
ekonomisine geçiş sürecinin en önemli 
paydaşlarından biri konumundayız. 
Daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle 
bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 
ve hibrit başta olmak üzere taahhüt 
ettiğimiz yatırımlar için seçtiğimiz 
finansman modeliyle de farkımızı ortaya 
koyduk. 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz 
750 milyon ABD dolarlık yeşil tahvil 
ihracı, Türkiye’de ilk seferde en yüksek 
tutarda gerçekleştirilen tahvil ihracı 
olmanın yanı sıra CEEMEA (Orta & 
Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) 
Bölgesi’nde bir yenilenebilir enerji 
şirketinin gerçekleştirdiği en büyük işlem 
özelliğini de taşıyor.

Hiç kuşkusuz, tahvil ihracımızın gördüğü 
ilgide Çevresel-Sosyal-Yönetişim (ESG) 
alanında sergilediğimiz performansın ve 
geçtiğimiz yıl yapılan değerlendirmede 
Moody’s/Vigeo Eiris endeksinde 
bizi Türkiye’nin sektör lideri yapan 
derecemizin payı büyük. 2021 yılında 
aynı endekste Türkiye liderliğimizi 
yinelerken, bu başarının yanına 
“gelişmekte olan pazarlar” sektör 
birinciliğini de ekledik.

Nisan ayında 
gerçekleştirdiğimiz halka 

arzımız, Şirketimiz için 
2021 yılına damga vuran 

gelişmelerin başında 
gelmektedir. 

9,8 milyar TL
Özkaynaklar

515 milyon TL
Brüt kâr
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Genel Müdür’ün Mesajı 

Ülkemizdeki yasal düzenlemelerle 
sunulan fırsatlardan yararlanarak, hibrit 
projelerimizi hayata geçirmek ve enerji 
üretimimizi artırmak için harekete geçtik.

dolar cinsinden yapılan hesaplama 
sonucu net finansal borcumuzun 
FAVÖK’ümüze oranını da 6,2 seviyesinde 
gerçekleştirdik.  

Entegre bir bakışla stratejik yatırımlar 
hayata geçiriyoruz
Paydaşlarımızın, bizden beklentilerini 
en üst seviyede gözeterek yatırım 
projelerimize devam ediyoruz. 
2021 yılında ülkemizdeki yasal 
düzenlemelerle sunulan fırsatlardan 
yararlanarak, hibrit projelerimizi hayata 
geçirmek ve santrallerimizdeki enerji 
üretimini artırmak için harekete geçtik. 
Böylece, aynı enerji santralinde aynı 
şebeke altyapısında birden fazla 
enerji kullanarak hem kaynaklarımızı 
çeşitlendirecek ve üretim devamlılığı 
sağlayacak hem de kapasite kullanım 
oranımızı ve verimliliğimizi artıracağız. 
2022 yılı için planlanan yatırımlarımızın 
toplamı 256 MW olup, 136 MW’ı hibrit 
güneş santrali yatırımından, 120 MW’ı 
RES kapasite artışından oluşuyor. 2023 
yılı için planlanan yatırım toplamı ise 
384 MW olup, 188 MW’ı hibrit güneş 
santrali yatırımından, 196 MW’ı hibrit 
rüzgar santrali yatırımından oluşuyor.

yer alırken; Tedarikçi Bağlılığı 
Derecelendirmesi’nde (SER) ise 
A- Liderlik Seviyesi ile Türkiye’de 
sektöründe en yüksek SER puanına 
sahip şirket olduk. Portföyümüzde yer 
alan Akıncı HES ile Sürdürülebilir Üretim 
ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından 
üçüncü kez “Düşük Karbon Kahramanı” 
seçilmenin mutluluğunu yaşadık. 2021 
yılı ilk çeyreğinde tüm santrallerimizde 
“Sıfır Atık” belgesini almaya hak 
kazandık.

Kapsayıcı işveren kimliğimizle 
çalışanlarımız için temel hak ve 
özgürlükleri, fırsat eşitliğini ve çeşitliliği 
esas alan güvenli, şeffaf, adil ve 
destekleyici bir iş ortamı yaratmaya 
büyük önem veriyoruz. Eşit Hayat 
inisiyatifimizle toplumsal cinsiyet eşitliği 
anlamında kendi içimizdeki dönüşümü, 
geniş etki alanımızda yer alan tüm 
paydaşlarımızı içine alacak şekilde 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

2021 yılındaki önceliklerimizden bir 
diğeri, daha dijital ve verimli şekilde 
yeni dünya düzenine uygun bir çalışma 
yapısı geliştirmek oldu. Geliştirdiğimiz 
sahadan/ofisten, evden veya hibrit 
çalışma modelleriyle her alandaki 
yenilikçiliğimizi iş yapış şekillerimize 
de yansıttık. İnsan odaklı yaklaşım 
ve uygulamalarımız, Great Place to 
Work Enstitüsü ® tarafından yürütülen 
araştırmada bir önceki yıl elde ettiğimiz 
başarıyı tekrarlamamızı sağladı. 
Program kapsamında sertifikamızı 
yenilerken, çalışanlarımız tarafından 
yapılan değerlendirme sonucunda 
Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2021 

Gelişim stratejilerimizin bir diğer 
sacayağı ise mevcut santrallerimizi 
kapasite artışlarıyla daha ileriye 
taşımak. Faaliyet dönemi içerisinde 
Uşak RES’teki 52,8 MW’lık kapasite 
artışı için ÇED sürecimizi tamamlayarak 
santralin mevcut lisansını 114,30 MW’a 
tadil ettik ve sonrasında 54 MW’lık ek 
güç artışı için başvurumuzu yaptık. Söke 
ve Yalova RES’lerde kapasite artışı için 
ÇED süreçlerimiz devam ediyor. 

Bir yandan mevcut santrallerimizde 
üretim yeteneklerimizi ve kapasitemizi 
geliştirirken, 2025 yılı kurulu güç 
hedefimiz olan 2.000 MW’a ulaşmak 
için inorganik büyüme fırsatlarını 
da değerlendirmemiz gerektiğinin 
farkındayız. Bu kapsamda, Elektrik 
Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) bünyesinde 
bulunan ve özelleştirmeyle 49 yıllığına 
işletmeleri devredilecek santrallerin ve 
özel şirketlere ait satılık olan santrallerin 
takibi ve analizlerini yapıyoruz.

Listesi’nde, 500 ila 2.000 çalışan 
sayısına sahip şirketler arasında 
4’üncülüğü elde ettik. 

Gelecek kuşaklara uzun vadeli 
değer katan, etkin paydaş olmayı 
hedefleyen bir şirket olarak, geniş 
faaliyet coğrafyamızda yürüttüğümüz 
çalışmalarla da topluma ve çevreye 
karşı sorumluluklarımızı yerine 
getiriyoruz. “Enerjimizle Gelecek için 
El Ele” projemiz de bu sorumluluk 
projelerimizden biri... Memleketimizi, 
hepimizi etkileyen orman yangınlarıyla 
toplumsal mücadele gücümüzü 
artırmak için AKUT (Arama Kurtarma 
Derneği) ile kapsamlı bir iş birliğine imza 
attık. Faaliyet bölgelerimizdeki yöre 
halkının orman yangınlarına karşı
bilinçlendirilmesi ve etkin mücadele 
etmesinin sağlanabilmesi amacıyla 
eğitimler düzenledik. 

Türkiye’nin yenilenebilir enerji 
üretiminin öncüsü olarak, önümüzdeki 
dönemde de ülkemizin ve dünyamızın 
geleceğinde üstlendiğimiz kilit rolün 
bilinciyle çalışmaya, doğaya ve insana 
değer katmaya devam edeceğiz. Bu 
ortak hedef etrafında kenetlenerek, 
her zaman başarı yolculuğumuzda en 
büyük güvencemiz olan çalışanlarımız 
başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza 
en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Ömer Fatih KEHA
Genel Müdür

2021 yılında paydaşlarımız için 
ürettiğimiz değeri iş sonuçlarımıza da 
yansıtmayı başardık. Santrallerimizin 
gerçeğe uygun değerlemelerinin 
yapılması ve katma değer odaklı 
yatırımlarımızın etkisiyle toplam 
aktiflerimiz bir önceki yıla göre %81 
oranında artarak 22,5 milyar TL’ye, 
özkaynaklarımız ise %66 oranında 
yükselerek 9,8 milyar TL’ye ulaştı. 2021’in 
son dönemin en kurak yılı olması 
sebebiyle elektrik üretim miktarlarında 
2020 yılına oranla %32’lik bir düşüş 
meydana gelmiş olsa da, döviz bazlı 
gelirlerimiz sayesinde bu durumun 
gelirlerimize etkisi sınırlı oldu ve yılı 1,24 
milyar TL ciro ile kapattık. Etkin portföy 
yönetimimiz ve santrallerimizin yüksek 
emreamadelik seviyesi sayesinde 
FAVÖK’ümüz 905 milyon TL olarak 
gerçekleşirken, kuraklığın üretimler 
üzerindeki olumsuz etkisi ve finansal 
yükümlülüklerden kaynaklı kur farkı 
giderindeki artış sonucu dönemi 
120 milyon TL zarar ile kapattık. Yine 
döviz bazlı satış anlaşmalarımız ve 
gerçekleştirdiğimiz tahvil ihracı kısa 
vadeli yükümlülüklerimizi 44 milyon 
ABD doları azaltmamızı sağlarken, 

Değer yaratma gücümüzü 
sürdürülebilirlik vizyonumuzdan 
alıyoruz
Tek faaliyet alanı yenilenebilir enerji 
üretimi olan bir şirket olarak tüm 
değerlerimizi de sürdürülebilirlik 
bilinci üzerine inşa ettik. Bu alandaki 
çabalarımızı genişletmek ve 
derinleştirmek için 2020 yılında 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi (UN Global Compact) 
imzacısı olmuştuk. 2021 yılında ise 
sürdürülebilirlik ajandamızı Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları paralelinde güncelleyerek 
bir adım öteye taşıdık ve dünyanın bu 
alandaki en büyük kurumsal inisiyatifinin 
katılımcısı olduk. 

Türkiye enerji haritasının yeşile 
dönmesi için çabamızı artırırken, 
operasyonlarımızın çevreye doğrudan 
ve dolaylı etkilerini azaltmak ve kendi 
çevresel performansımızı geliştirmek 
için çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz. 
2050 yılında karbon nötr olma 
amacımız doğrultusunda, üretim başına 
emisyon yoğunluk azaltım hedefimizi 
2020 yılını baz kabul ederek 2025 yılı 
%30, 2035 için ise %65 olarak belirledik.

Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, 
iklim değişikliğine dair risk ve 
fırsatlara da sektörümüzde liderlik 
ediyoruz. Dünyanın en önemli çevre 
platformlarından biri olan Karbon 
Saydamlık Projesi’nin (Carbon 
Disclosure Project, CDP) İklim Değişikliği 
ve Su Güvenliği programlarından 
2021 yılında aldığımız derecelerle 
sektörümüzün en iyileri arasında 
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2021 Yılında Türkiye 
Yenilenebilir Enerji Sektörü
Küresel iklim kriziyle mücadelede 
etkin bir oyuncu olan Türkiye, 2021 
yılında yenilenebilir enerji hedeflerine 
ilerleyişini de hızlandırmıştır.

Türkiye ise dışa bağımlılığını azaltmak 
için enerjide dönüşüm yolculuğuna 
devam etmektedir. Yıl içerisinde Paris İklim 
Anlaşması’nı onaylayıp ardından Yeşil 
Mutabakat Eylem Planı’nı yayımlayarak 
küresel iklim kriziyle mücadelede daha 
etkin bir oyuncu olmayı seçen Türkiye, 
yenilenebilir enerji hedeflerine ilerleyişini de 
hızlandırmıştır. 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 
açıkladığı kurulu güç verilerine göre yıl sonu 
itibarıyla toplam kurulu gücünü 99.792 MW’a 
yükselten Türkiye’de kurulu gücün %53,7’sini 
yenilenebilir enerji üretim santralleri 
oluşturmaktadır. Bir önceki yıla göre kurulu 
güç artışında ise en büyük pay, sırasıyla, 
rüzgar ve güneş enerji santrallerinin 
olmuştur.

2021 yılında tüketicilere yenilenebilir 
enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi 
kullandığını belgeleme imkânı sunan 
YEK-G Sistemi ile temiz kaynaklardan 
üretimin teşviki konusunda önemli bir 
adım atılırken, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK)’nun “Elektrik Piyasasında 
Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” ile 
lisanssız güneş enerjisi santrallerinin önü 
açılmıştır. Yıl içerisinde ayrıca, gerçekleşen 
Mini YEKA-GES-3 yarışmalarıyla 36 şehirde 
güneş enerjisinden elektrik üretimi için 
toplam 1.000 MW kapasite tahsis edilmiştir. 
Türkiye’nin ilk hibrit güneş enerji santrali yine 
bu dönemde Bingöl-Aşağıkaleköy HES’te 
devreye alınmıştır. Yine dönem içerisinde; 
tüketim, üretim tesislerine ya da bağımsız 
alanlara elektrik depolama tesislerinin 
kurulumunun önünü açan yönetmelik 
yayınlanmıştır.

Küresel ekonomi, pandeminin en sert 
şekilde hissedildiği 2020 yılında yaşanan 
ekonomik daralmanın ardından 2021 
yılında hızlı bir toparlanma sürecine 
girmiştir. Öte yandan, arz-talep şokları ve 
pandemi nedeniyle tedarik zincirlerinde 
oluşan tıkanıklıklar önce petrol ve diğer 
emtialar başta olmak üzere kritik üretim 
girdilerinde salgın öncesine kıyasla önemli 
maliyet artışlarına, daha sonra güçlü bir 
enflasyonist dalganın tüm dünyayı etkisi 
altına almasına neden olmuştur. 

Dünya enerji sektörü de canlanan ekonomik 
aktiviteyle yükselen talep nedeniyle fiyat 
artışlarından en çok etkilenen alanların 
başında gelmiştir. Yıl genelinde yaşanan 
kuraklık gibi aşırı iklim olayları küresel enerji 
piyasasının 2021’deki olumsuz görünümünü 
şekillendiren bir diğer unsur olmuştur. 
Pandemiyle birlikte sürdürülebilir bir gelecek 
açısından önemi daha da anlaşılan 
yenilenebilir enerji yatırımları ve üretimi bir 
önceki yılda kaydettiği rekor büyümenin 
ardından yükselişini sürdürmektedir. 
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Yenilenebilir
%53,7

Termik
%46,3

2021 Yılında Türkiye Yenilenebilir Enerji Sektörü

Yenilenebilir 
enerjinin Türkiye 
enerji üretimindeki 
payı her geçen 
gün daha da 
artmaktadır.

* Kutulardaki değerler 2020 Aralık ayına ait verilere göre değişimleri ifade etmektedir.

Kurulu Güç Değişimi

2021 yılında toplam kapasitesini 
geçtiğimiz yıla göre 519 MW artıran 

hidroelektrik santralleri, 2020 sonunda 
%32 olan Türkiye’nin toplam kurulu gücü 
içerisindeki payını korumuştur.
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93.000
Ara.20 Termik Biyokütle/Atık Isı Jeotermal Barajlı Akarsu Güneş Rüzgar Ara.21

MW
+1.903 99.792

+1.176

+167+352
+60+561

-13595.709

Kurulu Güç

Diğer
260

Jeotermal
1.673

Biyokütle
2.027

Güneş
7.813
1.176 MW*

Doğalgaz
25.565

-135 MW*

Barajlı
23.253

352 MW*

Yerli Kömür
11.366

Akarsu
8.234

İthal Kömür 
8.994

Rüzgar 
10.607
1.903 MW*

Termik Enerji 
Santralleri

Aralık 2021

Yenilenebilir 
Enerji 

Santralleri

* Türkiye’de barajlara gelen toplam su miktarını yansıtmaktadır.
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2021 Yılında Türkiye Yenilenebilir Enerji Sektörü

Yenilenebilir Enerji Santralleri Kapasite Faktörü

Pandemi sonrası toparlanma ve yüksek 
sıcaklar elektrik talebini artırmış ve 
doğal gaz santralleriyle ithal kömür 
santrallerine duyulan ihtiyacın artması 

ve özellikle doğalgaz fiyatlarındaki sert 
yükselişle piyasa takas fiyatı (PTF) yukarı 
yönlü hareket etmiştir. Döviz kurlarındaki 
hızlı tırmanış da YEKDEM maliyetlerinin 

artmasına neden olmuştur. 2021 
yılında yenilenebilir üretim miktarının 
azalmasına ek olarak PTF’deki yükselişle 
birlikte YEKDEM birim bedelinde ise 
düşüş gözlemlenmiştir. 

2021 yılında rüzgar, jeotermal 
ve biyokütle enerji santrallerinin 
kapasite faktörü artmıştır. 

Barajlı Akarsu Rüzgar Jeotermal Lisanssız Biyokütle

%30,9 %29,6

%35,7

%69,5

%19,6

%49,8

%20,0 %21,0

%37,3

%70,9

%19,3

%50,3

-%10,9
-%8,6

2020 2021

2021 Aralık ayı itibarıyla 
PTF fiyatı 1.008,6 TL/MWh 
olarak gerçekleşmiştir.
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311,4
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669,9

May.21

360,6
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831,0

Haz.21

402,0

Ara.21

1.008,6

HES ve RES 73 ABD doları/MWh

JES 105 ABD doları/MWh

GES ve Biyogaz 133 ABD doları/MWh
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Faaliyet 
Alanları
Aydem Yenilenebilir Enerji, kaliteli teçhizatı, 
güçlü bilişim ve altyapı sistemleriyle santrallerinde 
%99,6’lık emreamadelik oranına ulaşmıştır.

Portföyünde her biri farklı akış 
karakteristikleri taşıyan dört farklı 
hidrolojik bölgeye yayılmış 20 HES 
bulunmaktadır. 31 Aralık 2021 itibarıyla 
Şirket HES’lerinin kurulu gücü 852,13 
MWe’dir. HES kurulu gücünün %20’si 
(170,44 MWe) Ege Bölgesi’nde, %44’ü 
(375,19 MWe) Akdeniz Bölgesi’nde, 
%31’i (260,30 MWe) Karadeniz 
Bölgesi’nde ve yaklaşık %5’i de 
(46,20 MWe) Marmara Bölgesi’nde 
bulunmaktadır. Farklı bölgelerde 
farklı mevsimsel değişkenlikler ve 
hidrolojik koşullar yaşandığı dikkate 
alındığında bu bölgesel çeşitlilik, yıl 
boyunca HES’lerden elde edilen toplam 
elektriğin sabit kalması konusunda 
Aydem Yenilenebilir Enerji’ye avantaj 
sağlamaktadır.

Aydem Yenilenebilir Enerji; Aydın, Uşak 
ve Yalova illerinde toplam 160,50 MW 
kurulu güce ve 540 GWh/yıl üretim 
kapasitesine sahip üç RES ile de 
ülkemizin temiz enerji dönüşümüne 
katkı sağlamaktadır. Şirket, 2021 yılında 
Uşak RES için planladığı 52,8 MWe’lık 
kapasite artışı için yükümlülüklerini 
tamamlayarak santralin lisans gücünü 
114,30 MWe’a ulaştırmış, ayrıca 54 
MWe’lık ek güç artış talebi için Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ya 
başvuruda bulunmuştur. Yine yıl 
içerisinde Söke ve Yalova RES’lerin 
her biri için 6 MWe’lık kapasite artış 
talebinde bulunulmuştur.

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 
portföyünde ayrıca, Denizli’de 6,85 
MWe kurulu güce sahip Kızıldere JES 
ve 0,64 MW kurulu güce sahip Kumkısık 
LFG Santrali (çöp gazı santrali) yer 
almaktadır.

Aydem Yenilenebilir Enerji, 20’si 
hidroelektrik santrali (HES), üçü rüzgar 
enerji santrali (RES), biri jeotermal 
enerji santrali (JES) ve biri biyogaz 
olmak üzere 25 yenilenebilir enerji 
santrali işletmektedir. Şirket’in santralleri 
Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve Ege 
bölgelerinde bulunmaktadır. 31 Aralık 
2021 itibarıyla Şirket’in kurulu gücü 
1.020,12 MW olup bunun yaklaşık %84’ü 
HES’lerden ve %16’sı RES’lerden ve 
geriye kalan kısmı da LFG ve JES’ten 
oluşmaktadır. Aydem Yenilenebilir Enerji, 
kullandığı kaliteli ve verimli teçhizat, 
dijitalleşme odağıyla sürekli geliştirdiği 
güçlü bilişim ve altyapı sistemleri, 
yüksek nitelikli insan sermayesiyle 
oluşturduğu işletme ve bakım ekipleriyle 
2021 yılında santrallerinde %99,6’lık 
emreamadelik oranına ulaşmıştır. 

Aydem Yenilenebilir Enerji Üretim Portföyü

Proje Adı Kurulu Gücü 
(MWe)

Kaynak Türü Yıllık Üretim 
Miktarı (GWh)

Lokasyon Lisans Tarihi Lisans Sona 
Erme Tarihi

YEKDEM Bitiş 
Tarihi

Bereket 1-2 HES 3,15 HES 12 Denizli /Honaz 18.11.2004 18.11.2036  -

Dalaman HES 
1-2-3-4-5

37,5 HES 179 Muğla/Dalaman 18.11.2004 18.11.2039  -

Feslek HES 8,8 HES 41 Aydın/Kurtuluş 18.11.2004 18.11.2044  -

Mentaş HES 49,6 HES 178 Adana/İmamoğlu 18.11.2004 18.11.2053  -

Gökyar HES 10,9 HES 43 Muğla/Dalaman 18.12.2004 14.12.2044  -

Koyulhisar HES 63 HES 337 Sivas/Koyulhisar 10.02.2005 10.02.2045  -

Düzce Aksu HES 46,2 HES 141 Düzce/Gölyaka 24.10.2019 21.09.2055 31.12.2024

Adıgüzel HES 62 HES 280 Denizli/Güney 30.01.2020 5.05.2066  -

Kemer HES 48 HES 62 Aydın/Bozdoğan 30.01.2020 5.05.2066  -

Akıncı HES 99 HES 448 Tokat/Reşadiye 24.10.2019 12.04.2056 31.12.2028

Toros HES 49,9 HES 208 Adana/Karaisalı 18.01.2007 18.01.2056 31.12.2023

Göktaş 1-2 HES 275,6 HES 1.117 Adana/Kozan, 
Aladağ

26.11.2020 14.12.2055 31.12.2025

Çırakdamı HES 49,1 HES 140 Giresun/Dereli 14.09.2004 14.09.2053 31.12.2023

Dereli HES 49,2 HES 157 Giresun/Dereli 6.12.2004 6.12.2053 31.12.2024

Uşak RES 61,5 RES 210 Uşak/Banaz 24.10.2019 4.07.2057 31.12.2024

Yalova RES 54 RES 155 Yalova/Armutlu 24.10.2019 8.07.2057 31.12.2026

Söke RES 45 RES 175 Aydın/Söke 24.10.2019 4.01.2061 31.12.2026

Kızıldere JES 6,85 JES 38 Denizli/Sarayköy 7.11.2019 17.07.2052  -

Kumkısık LFG 0,64 LFG 5 Denizli/Kumkısık 27.10.2010 19.06.2022 31.12.2022

Hidroelektrik  
Emreamadelik Oranı (%)

Rüzgar  
Emreamadelik Oranı (%)

2020 20202018 2018

99,6 99,496,3 97,697,4 98,694,4 98,8

2021 20212019 2019
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Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 
portföyünde her biri farklı akış 
karakteristikleri taşıyan dört farklı 
hidrolojik bölgeye yayılmış 20 HES 
bulunmaktadır.

Mentaş HES
Mentaş Hidroelektrik Santrali, Adana’nın 
İmamoğlu ilçesinde Seyhan Nehri 
üzerinde kuruludur. Kurulu gücü 49,6 
MW, yıllık enerji üretim ortalaması 179 
milyon kWh’dir. Santral, 2006 yılında 
işletmeye alınmıştır. Proje tasarım debisi 
316 m3/s olarak hesaplanmıştır.

Mentaş HES’te 3 adet 13,30 MWe ve 1 
adet 9,60 MWe üretim gücünde olmak 
üzere toplam 4 adet düşey eksenli 
Kaplan tipi ünite bulunmaktadır. 

Toros HES
Toros Hidroelektrik Santrali, Adana ili 
sınırları içerisinde Çakıt Nehri üzerinde 
kuruludur. Kurulu gücü 49,99 MW, yıllık 
enerji üretim ortalaması 208,6 milyon 
kWh’dir. Santral, 2013 yılında işletmeye 
alınmıştır. Proje tasarım debisi 15,38 
m3/s olarak hesaplanmıştır.

Toros HES’te her biri 24,96 MWe 
gücünde toplam 2 adet düşey eksenli 
Pelton tipi ünite bulunmaktadır. 

Feslek HES
Aydın ili, Nazilli ilçesi sınırları 
içerisinde Büyük Menderes Nehri 
üzerinde kuruludur. Toplam 8.84 
MW gücündedir ve yıllık ortalama 
enerji üretimi 41,3 milyon kWh üretim 
ortalamasına sahiptir. Santral 2004 
yılında işletmeye alınmıştır. Proje 
tasarım debisi 40 m3/s olarak 
hesaplanmıştır.

Feslek HES’te her biri 4,42 
MWe gücünde toplam 2 adet 
yatay eksenli Kaplan tipi ünite 
bulunmaktadır. 

Kemer HES
Aydın ili, Bozdoğan ilçesinde Akçay 
Çayı üzerinde kuruludur. Kamuya 
ait olan ve Elektrik Üretim A.Ş. 
(EÜAŞ) tarafından işletilen Kemer 
Hidroelektrik Santrali, özelleştirme 
yoluyla 2017 yılının başında Aydem 
Yenilenebilir Enerji’ye geçmiştir. 
Toplam 48 MW kurulu gücündedir 
ve yıllık ortalama enerji üretimi 62 
milyon kWh’dir. Proje tasarım debisi 
60,06 m3/s olarak hesaplanmıştır.

Kemer HES’te her biri 16 MWe 
gücünde toplam 3 adet 
düşey eksenli Francis tipi ünite 
bulunmaktadır. 

Göktaş 1-2 HES
Göktaş 1-2 Hidroelektrik Santralleri, 
Adana ili Kozan ve Aladağ ilçelerinde 
Seyhan Nehri’nin Zamanti kolu üzerinde 
kuruludur. Kurulu güçleri 275,6 MW, yıllık 
enerji üretim ortalaması 1,18 milyar 
kWh’dir. Göktaş 2, 2015 yılında, Göktaş 
1 ise 2016 yılında işletmeye alınmıştır. 
Proje tasarım debisi 108 m3/s olarak 
hesaplanmıştır.

Göktaş 1 HES’te her biri 61,10 MWe 
gücünde 2 adet, Göktaş 2 HES’te her 
biri 76,70 MWe gücünde 2 adet olmak 
üzere her iki tesiste toplam 4 düşey 
eksenli Francis tipi ünite bulunmaktadır. 

ADANA

AYDIN

Kurulu Güç: 275,60 MW
Yıllık Enerji Üretimi: 1.117,66 GWh
Lisans Tarihi: 26.11.2020
Lisans Süresi: 35 yıl, 18 gün
Çalışan Sayısı: 38

Kurulu Güç: 49,60 MW
Yıllık Enerji Üretimi: 178,73 GWh
Lisans Tarihi: 18.11.2004
Lisans Süresi: 49 yıl
Çalışan Sayısı: 25

Kurulu Güç: 49,99 MW
Yıllık Enerji Üretimi: 208,6 GWh
Lisans Tarihi: 18.01.2007
Lisans Süresi: 49 yıl
Çalışan Sayısı: 26

Kurulu Güç: 8,84 MW
Yıllık Enerji Üretimi: 
41,3 GWh
Lisans Tarihi: 18.11.2004
Lisans Süresi: 40 yıl
Çalışan Sayısı: 14

Kurulu Güç: 48 MW
Yıllık Enerji Üretimi:  
62 GWh
Lisans Tarihi: 
30.01.2020
Lisans Süresi: 46 yıl, 
3 ay, 5 gün
Çalışan Sayısı: 20

Faaliyet Alanları
Hidroelektrik Santralleri
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31 Aralık 2021 itibarıyla HES’lerinin 
kurulu gücü 852,13 MWe’dir. 

Adıgüzel HES
Adıgüzel Hidroelektrik Santrali Denizli 
ili, Güney ilçesinde, Büyük Menderes 
Nehri üzerinde kuruludur. Kurulu gücü 
62 MW, yıllık enerji üretim ortalaması 
280 milyon kWh’dir. Santral 1993 yılında 
işletmeye alınmış, 2017 yılında Aydem 
Yenilenebilir Enerji bünyesine dahil 
olmuştur. Proje tasarım debisi 66 m3/s 
olarak hesaplanmıştır.

Adıgüzel HES’te her biri 31 MWe 
gücünde toplam 2 adet düşey eksenli 
Francis tipi ünite bulunmaktadır. 

Düzce Aksu HES
Düzce ili sınırları içinde Aksu Çayı 
üzerinde kuruludur. Toplam 46,20 MW 
kurulu gücündedir ve yıllık ortalama 
enerji üretimi 141,4 milyon kWh’dir. 
Santral 2014 yılında işletmeye alınmıştır. 
Proje tasarım debisi 8 m3/s olarak 
hesaplanmıştır.

Düzce Aksu HES’te her biri 23,10 MWe 
gücünde toplam 2 adet düşey eksenli 
Pelton tipi ünite bulunmaktadır. 

Dereli HES
Dereli Hidroelektrik Santrali, Giresun 
ili Dereli ilçesinde Aksu Nehri 
üzerinde kuruludur. Kurulu gücü 49,2 
MW, yıllık enerji üretim ortalaması 
157,5 milyon kWh’dir. Santral, 2014 
yılında işletmeye alınmıştır. Proje 
tasarım debisi 8,76 m3/s olarak 
hesaplanmıştır.

Dereli HES’te her biri 24,60 
MWe gücünde toplam 2 adet 
düşey eksenli Francis tipi ünite 
bulunmaktadır. 

Çırakdamı HES
Çırakdamı Hidroelektrik Santrali, 
Giresun ili Dereli ilçesinde Aksu 
Nehri üzerinde kuruludur. Kurulu 
gücü 49,10 MW, yıllık enerji üretim 
ortalaması 140 milyon kWh’dir. 
Santral, 2012 yılında işletmeye 
alınmıştır. Proje tasarım debisi 11,36 
m3/s olarak hesaplanmıştır.

Çırakdamı HES’te her biri 24,55 
MWe gücünde toplam 2 adet 
düşey eksenli Francis tipi ünite 
bulunmaktadır. 

Bereket 1-2 HES
Türkiye’de devletin dışında ilk kurulan 
özel sektör santrali olan Bereket 1 
ve 2 Hidroelektrik Santralleri, Büyük 
Menderes Nehri’nin kolu olan Çürüksu 
tarafından beslenen ve Denizli 
merkezden 5 km mesafede bulunan 
Bereket Sulama Kanalı üzerinde 
kuruludur. Toplam kurulu gücü 3,15 MW 
olan santrallerin ortalama yıllık enerji 
üretimi 12 milyon kWh’dir. Santraller 1997 
yılında işletmeye alınmıştır. Proje tasarım 
debisi 5,75 m3/s olarak hesaplanmıştır.

Bereket I HES’te her biri 770 kWe 
gücünde 2 adet, Bereket II HES’te her 
biri 805 kWe gücünde 2 adet olmak 
üzere her iki tesiste toplam 4 yatay 
eksenli Francis tipi ünite bulunmaktadır. 

DENİZLİ DÜZCE

GİRESUNFaaliyet Alanları
Hidroelektrik Santralleri

Kurulu Güç: 3,15 MW
Yıllık Enerji Üretimi: 12 GWh
Lisans Tarihi: 18.11.2004
Lisans Süresi: 32 yıl
Çalışan Sayısı: 21

Kurulu Güç: 62 MW
Yıllık Enerji Üretimi: 280 GWh
Lisans Tarihi: 30.01.2020
Lisans Süresi: 46 yıl, 3 ay, 5 gün
Çalışan Sayısı: 17

Kurulu Güç: 46,20 MW
Yıllık Enerji Üretimi: 141,4 GWh
Lisans Tarihi: 24.10.2019
Lisans Süresi: 35 yıl, 10 ay, 28 gün
Çalışan Sayısı: 18

Kurulu Güç: 49,20 MW
Yıllık Enerji Üretimi:
157,5 GWh
Lisans Tarihi: 06.12.2004
Lisans Süresi: 49 yıl
Çalışan Sayısı: 13

Kurulu Güç: 49,10 MW
Yıllık Enerji Üretimi: 
140 GWh
Lisans Tarihi: 14.09.2004
Lisans Süresi: 49 yıl
Çalışan Sayısı: 16
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Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 
2021 yıl sonu itibarıyla HES kurulu 
gücünün %20’si Ege Bölgesi’nde 
bulunmaktadır. 

Gökyar HES
Gökyar Hidroelektrik Santrali, Denizli ve 
Burdur illerinden doğup Muğla ili sınırları 
içerisinde denize dökülen Dalaman 
Çayı üzerinde kuruludur. Toplam 10,95 
MW gücündedir ve yılda 43,4 milyon 
kWh üretim ortalamasına sahiptir. 
Proje tasarım debisi 66 m3/s olarak 
hesaplanmıştır.

Gökyar HES’te her biri 3,65 MWe 
gücünde toplam 3 adet düşey eksenli 
Kaplan tipi ünite bulunmaktadır. 

Akıncı HES
Akıncı Hidroelektrik Santrali, Tokat’ın 
Reşadiye ve Niksar ilçe sınırları 
içinden geçen Kelkit Irmağı’nın 
üzerinde kuruludur. Kurulu gücü 99 
MW, yıllık enerji üretim ortalaması 
448,2 milyon kWh’dir. Santral 2018 
yılında işletmeye alınmıştır. Proje 
tasarım debisi 105 m3/s olarak 
hesaplanmıştır.

Akıncı HES’te her biri 33 MWe 
gücünde toplam 3 adet 
düşey eksenli Francis tipi ünite 
bulunmaktadır. 

Koyulhisar HES
Koyulhisar Hidroelektrik Enerji 
Santrali, Sivas ilinin Koyulhisar 
ilçesinde Kelkit Akarsuyu üzerinde 
bulunmaktadır. 63 MW kurulu 
kapasitesi ve yıllık ortalama 337,3 
milyon kWh yıllık enerji üretimi 
bulunmaktadır. Santral 2009 
yılından beri faaliyettedir. Proje 
tasarım debisi 56 m3/s olarak 
hesaplanmıştır.

Koyulhisar HES’te her biri 21 
MWe gücünde toplam 3 adet 
düşey eksenli Francis tipi ünite 
bulunmaktadır. 

Dalaman 1-2-3-4-5 HES
Dalaman 1-5 Hidroelektrik Santralleri, 
Muğla ili sınırları içerisinde Dalaman 
Çayı üzerinde kuruludur. Her biri 
eşit güçte 5 adet santralden 
oluşmaktadır. Toplam kurulu gücü 
37,5 MW olan santrallerin, yıllık enerji 
üretim ortalaması 179,1 milyon kWh’dir. 
Santraller, 1999- 2005 yılları arasında 
işletmeye alınmıştır. Proje tasarım debisi 
60 m3/s olarak hesaplanmıştır.

Dalaman 1-5 HES’te her bir santralde 
3 adet 2,5 MWe’lık olmak üzere toplam 
15 yatay eksenli Kaplan tipi ünite 
bulunmaktadır. 

MUĞLA

SİVAS

TOKAT

Faaliyet Alanları
Hidroelektrik Santralleri

Kurulu Güç: 37,50 MW
Yıllık Enerji Üretimi: 179,1 GWh
Lisans Tarihi: 18.11.2004
Lisans Süresi: 35 yıl
Çalışan Sayısı: 59

Kurulu Güç: 10,95 MW
Yıllık Enerji Üretimi: 43,4 GWh
Lisans Tarihi: 18.12.2004
Lisans Süresi: 40 yıl
Çalışan Sayısı: 21

Kurulu Güç: 99 MW
Yıllık Enerji Üretimi: 
448,2 GWh
Lisans Tarihi: 24.10.2019
Lisans Süresi: 36 yıl, 5 ay, 
19 gün
Çalışan Sayısı: 20

Kurulu Güç: 63 MW
Yıllık Enerji Üretimi:
 337,3 GWh
Lisans Tarihi: 10.02.2005
Lisans Süresi: 40 yıl
Çalışan Sayısı: 32
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Faaliyet Alanları
Rüzgar Enerji Santralleri

Uşak RES
Uşak ili Banaz ilçesi sınırları içinde kurulu olan Uşak RES 
yatırımına 2012 yılında başlanmıştır. Toplam 41 türbinden oluşan 
santralde, 54 MWe gücünde Sinovel marka SL1500/89 tipi 36 
türbin 2014 yılında, 6 MWe gücünde Sinovel marka SL1500/90 
tipi 4 türbin 2020 yılında, 1,5 MWe gücünde yine Sinovel marka 
SL1500/90 tipi 1 türbin ise 2021 yılında işletmeye alınmıştır.

Uşak RES’te toplam kurulu güç 61,5 MW, yıllık ortalama enerji 
üretimi 210 milyon kWh’dir.

Uşak RES üretimleri yıllara ve mevsimlere göre değişiklik 
göstermekte olup ortalama yıllık 130 GWh, %24 kapasite 
faktörüyle çalışmaktadır. Santralin idari, şalt ve elektrik yönetimi 
Şirket bünyesinde yapılmakta olup türbin tarafında ise ilgili 
türbin firmasıyla birlikte Aydem Yenilenebilir Enerji çalışanlarının 
da yer aldığı ekip tarafından Hibrit modelde bakım & onarım 
yapılmaktadır. Yıl boyunca gerçekleştirilen planlı ve kestirimci 
bakımlar sayesinde Uşak RES, devreye alındığı yıldan bu yana 
en yüksek üretim değerine (154 GWh) ve emreamadelik oranına 
(%99,69) 2021 yılında ulaşmıştır.

Yalova RES
Yalova ili, Armutlu ilçesi sınırları içinde kurulu olan Yalova RES yatırımına 2014 yılında 
başlanmıştır. 36 rüzgar türbininden oluşan Yalova RES’te, 36 MW gücündeki Sinovel 
marka SL 1500/89 tipi 24 türbin 2016, 18 MW gücündeki Sinovel marka SL 1500/82 
tipi 12 türbin 2017 yılında işletmeye alınmıştır.

Toplam kurulu gücü 54 MW olan santralin yıllık ortalama enerji üretimi 155 milyon 
kWh’dir.

Yalova RES üretimleri yıllara ve mevsimlere göre değişiklik göstermekte olup 
ortalama yıllık 140 GWh, %30 kapasite faktörüyle çalışmaktadır. Santralin idari, 
şalt ve elektriksel yönetimi Şirket bünyesinde yapılmakta olup türbin tarafında 
ise ilgili türbin firmasıyla birlikte Aydem Yenilenebilir Enerji çalışanlarının da yer 
aldığı ekip tarafından Hibrit modelde bakım & onarım yapılmaktadır. Yıl boyunca 
gerçekleştirilen planlı ve kestirimci bakımlar sayesinde Yalova RES, devreye alındığı 
yıldan bu yana en yüksek üretim değerine (152 GWh) ve emreamadelik oranına 
(%99,18) 2021 yılında ulaşmıştır.

Söke RES
Aydın ili, Söke ilçesi sınırlarında kurulu olan Söke RES 
yatırımına 2014 yılında başlanmıştır. 15 türbinden oluşan 
Söke Rüzgar Elektrik Santrali’nin toplam kurulu gücü 45 
MW, yıllık ortalama enerji üretimi ise 175 milyon kWh’dir. 
Tesis 2015 yılında işletmeye alınmıştır. Söke RES’te her biri 3 
MWe gücünde 15 adet Vestas marka V-112-3.3 tipi türbin 
bulunmaktadır.

Söke RES rüzgar potansiyeli olarak Türkiye’nin önde 
gelen projelerindendir. Üretimleri yıllara ve mevsimlere 
göre değişiklik göstermekte olup ortalama yıllık 175 GWh, 
%42 kapasite faktörüyle çalışmaktadır. Santralin idari, 
şalt ve elektrik yönetimi Şirket bünyesinde yapılmakta 
olup türbin tarafında ise ilgili türbin firması ile tam 
kapsamlı bakım & onarım sözleşmesi yapılmış, yapılan 
çalışmalar Aydem Yenilenebilir Enerji ekipleri tarafından 
da denetlenmektedir. Ortalama %99,5’in üzerinde 
emreamadeliğe sahip olan Söke RES, 2016 yılında 
kırmış olduğu 177 GWh Üretim rekorunu 2021 yılında da 
tazelemiştir. 

AYDIN YALOVAUŞAK

Aydın, Uşak 
ve Yalova’da 
toplam 540 
GWh/yıl üretim 
kapasitesine 
sahip üç RES 
bulunmaktadır.  

Kurulu Güç: 45 MW
Yıllık Enerji Üretimi: 
175 GWh
Lisans Tarihi: 24.10.2019
Lisans Süresi: 41 yıl, 2 ay, 
11 gün
Çalışan Sayısı: 10

İşletmedeki Kurulu Güç: 
61,50 MW
Yıllık Enerji Üretimi: 210 
GWh
Lisans Tarihi: 24.10.2019
Lisans Süresi: 37 yıl, 8 ay, 
14 gün
Çalışan Sayısı: 13

Kurulu Güç: 54 MW
Yıllık Enerji Üretimi: 155 
GWh
Lisans Tarihi: 24.10.2019
Lisans Süresi: 37 yıl, 8 ay, 
14 gün
Çalışan Sayısı: 15
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Biyogaz Enerji Santrali

Faaliyet Alanları
Jeotermal Enerji Santrali

DENİZLİ DENİZLİ
Denizli ilinde kurulan, Kumkısık Biyogaz 
santralinin kurulu güç kapasitesi 0,64 
MW olup yıllık ortalama enerji üretimi 5,1 
milyon kWh’dir. 2010 yılında yatırımına 
başlanan santral, 17 Haziran 2012 
tarihinde devreye alınmıştır. Çöpten 
oluşan metan gazının yakılması 
prensibiyle çalışan santralde 1 adet J 
312 GS-C21 tipi türbin bulunmaktadır.

Kumkısık LFG, kabulünden itibaren 
kesintisiz üretim yapmakta olup 
ortalama %95 kapasite faktörü 
ve emreamadelikle çalışmaktadır. 
Santralin idari ve elektrik yönetimi Şirket 
bünyesinde yapılmakta olup, motor 
bakımları da yine Şirket içerisindeki 
ekipler ve yetkili servis tarafından 
gerçekleştirilmektedir.

Kumkısık LFG
Çöp gazı santralleri, şehir ve çevre için büyük önem taşımaktadır. Çöpü bir sorun 
olmaktan çıkarıp ekonomik ve ekolojik bir değere dönüştüren çöp gazı santralleri, 
atıklardan ortaya çıkan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürmesiyle önemli bir 
geri dönüşüm faaliyetini de yerine getirmektedir. Bu sayede karbondioksitten 21 
kat daha fazla atmosfere zarar verdiği bilinen metan gazının hem yüksek sera gazı 
çarpan etkisiyle atmosfere salınması engellenirken hem de koku, çevresel kirlilik ve 
kirletici gazların salınımı azalmaktadır. Metan gazının havaya salınımı önlenerek iklim 
değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım da atılmaktadır.

Kızıldere JES
Denizli ili Sarayköy ilçesinde kurulu olan ve yatırımına 2006 yılı itibarıyla başlanan 
Kızıldere Jeotermal Santrali, 4 Ocak 2008 tarihinde devreye alınmıştır. Kurulu gücü 
6,85 MW, yıllık enerji üretim ortalaması 38 milyon kWh’dir. 2008 yılında işletmeye 
alınan santralde 2 adet Pentan tipi türbin bulunmaktadır.

Jeotermal kaynağı başka bir firma tarafından sağlanan santral, belli 
dönemlerde üretim yapmış olup, günümüzde kaynak yetersizliği sebebiyle üretim 
yapamamaktadır. Bu süreçte Kızıldere JES, yine Şirket bünyesinde yer alan Sarayköy 
Isı Merkezi’ne sıcak su kaynağı temin etmektedir. Sarayköy Isı Merkezi ile 5.000 konut 
eşdeğeri (Sarayköy’ün yaklaşık %65’i) hanenin ısınması sağlanmaktadır.

Kurulu Güç: 0,64 MW
Yıllık Enerji Üretimi: 
5,1 GWh
Lisans Tarihi: 27.10.2010
Lisans Süresi: 11 yıl, 7 ay, 
21 gün
Çalışan Sayısı: 9

Kurulu Güç: 6,85 MW
Yıllık Enerji Üretimi: 
38 GWh
Lisans Tarihi: 07.11.2019
Lisans Süresi: 32 yıl, 8 ay, 
10 gün
Çalışan Sayısı: 18 (JES: 6, 
Isı Merkezi: 12)

Aydem 
Yenilenebilir 
Enerji’nin 
portföyünde 
Denizli Kızıldere’de 
6,85 MWe kurulu 
güce sahip olan 
jeotermal enerji 
santrali de vardır. 
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Yatırımlar 
Yeni yatırımlara imza atan Aydem 
Yenilenebilir Enerji, 2022 yılında toplam 
256 MW yatırım planlamaktadır.

2022 yılı için planlanan yatırım toplamı 
256 MW olup, 136 MW’ı hibrit güneş 
santrali yatırımından, 120 MW’ı RES 
kapasite artışından oluşmaktadır. 2023 
yılı için planlanan yatırım toplamı ise 
384 MW olup, 188 MW’ı hibrit güneş 
santrali yatırımından, 196 MW’ı rüzgar 
santrali yatırımından oluşmaktadır.

Aydem Yenilenebilir Enerji, 640 MW’lık 
kurulu güç kapasitene sahip olan 
yatırımların tamamını 2023 yıl sonunda 
faaliyete geçirmeyi planlamıştır. 
Böylelikle Şirket, 2024 yıl başından 
itibaren bu yatırımların güç kapasitesi 
artışlarından tüm yıl boyunca 
faydalanmaya başlayarak faaliyetine 
devam edecektir. 

Tamamen Şirket iç kaynaklarından 
ve faaliyetler sonucu elde edeceği 
nakit akışları yoluyla finanse edilecek 
planlanan bu yatırımlara ilişkin 
detaylara aşağıda yer verilmektedir:

Yatırımın adı: 
Yalova RES Hibrit GES (18,88 MWp)
Yatırım Türü: 
Karasal GES
Başlangıç/bitiş tarihi: 
Eylül 2022/Kasım 2022
Şirket’e sağlayacağı fayda: 
26 GWh/yıl

EPDK’nın 30 Aralık 2021 tarihli ve 
10668-16 sayılı Kurul Kararı ile Yalova 
RES üretim tesisi için verilen 24 Ekim 
2019 tarihli ve EÜ/8909- 9/04344 
numaralı üretim lisansına konu tesisinin 
içine 18,8765 MWm kurulu gücünde 
GES kurulması izni verilmiştir. Bu izinle 
kurulu gücü 72,8765 MWm/54 MWe’ye 
yükselecek tesisin lisansının da birden 
çok kaynaklı elektrik üretim tesisine 
dönüştürülmesinin onayı da 7 Ocak 
2022 tarihi itibarıyla alınmıştır. Çevresel 
Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği 
kapsamında alınması gereken karar ve 
Şirket’in diğer yükümlülüklerinden sonra 
mevcut lisansa eklenecektir.

Hibrit Enerji Santrali Yatırımları
Hibrit enerji üretim yatırım fırsatları, 
Şirket’in toplam kapasite faktörünü 
ve verimliliğini artırmasına ve üretim 
portföyünü çeşitlendirmesine olanak 
sağlayacaktır. Bu hibrit fırsatların, yeşil 
tahvil ihracından elde edilen gelirler 
ve faaliyetler sonucu elde edilen 
nakit akışlar yoluyla finanse edilmesi 
amaçlanmaktadır.

Hibrit projelerin izin oranları; Uşak 
RES-1 Hibrit GES: %30, Yalova RES 
Hibrit GES: %30, Söke RES Hibrit GES: 
%20 ve Uşak-2 RES Hibrit GES: %10 
olarak belirlenmiştir. Hibrit projeleri 
için toplamda 90,5 milyon ABD doları 
yatırım maliyeti öngörülmektedir.

Yatırımın adı: 
Söke RES Hibrit GES (16,95 MWp)
Yatırım Türü: 
Karasal GES
Başlangıç/bitiş tarihi: 
Eylül 2022/Kasım 2022
Şirket’e sağlayacağı fayda: 
31 GWh/yıl

24 Ekim 2019 tarihli ve EÜ/8909- 
11/04346 numaralı üretim lisansına konu 
tesisinin içine 26 Ağustos 2021 tarihinde 
toplanan EPDK kurulu tarafından hibrit 
uygunluğu verilmiştir. Alan değişikliği 
olacağı için 16,95 MW için EPDK 
başvurusu yapılmıştır.

Aydem Yenilenebilir Enerji, 2021 
yılında hibrit enerji üretim projeleriyle 
RES’lerde planlanan elektriksel 
kapasite artışlarının 2022 yılında 
gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıklara 
ve Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED), lisans ve imar gibi süreçlerin 
planlanması ve yürütülmesine 
yoğunlaşmıştır.

Raporlama dönemi içerisinde ayrıca, 
2021 yılı içinde yine Uşak RES için 
planlanan 52,8 MW kapasite artışına 
yönelik ÇED süreci tamamlanarak 
Aydem Yenilenebilir Enerji’nin mevcut 
lisans gücü 114,30 MW’a ulaşmıştır. 
Bunun yanı sıra; Uşak RES projesinin 
son 1,5 MW’lık türbininin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından kabulü 4 
Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşmiştir

2022 ve 2023 yılları için planlanan 
yatırımlar toplamda 640 MW (520 MW 
hibrit, 120 MW kapasite artışı) olup, 
hibrit yatırımlar ve rüzgar santralleri 
kapasite artışlarına ilişkin olarak 
planlanmaktadır.

Yatırımın adı: 
Uşak-1 RES Hibrit GES (82,15 MWp)
Yatırım Türü: 
Karasal GES
Başlangıç/bitiş tarihi: 
Mart 2022/Haziran 2022
Şirket’e sağlayacağı fayda: 
164 GWh/yıl

EPDK’nın 30 Aralık 2021 tarihli ve 10668-
16 sayılı Kurul Kararı ile Uşak RES üretim 
tesisi için verilen 24 Ekim 2019 tarihli ve 
EÜ/8909- 9/04345 numaralı üretim 
lisansına konu tesisinin içine 82,15 MWm 
kurulu gücünde GES kurulması izni 
verilmiştir. Bu izinle kurulu gücü 196,45 
MWm/114,3 MWe’ye yükselecek tesisin 
lisansının da birden çok kaynaklı elektrik 
üretim tesisine dönüştürülmesinin 
onayı da 7 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 
alınmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) Yönetmeliği kapsamında 
alınması gereken karar ve Şirket’in 
diğer yükümlülüklerinden sonra mevcut 
lisansa eklenecektir.
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Yatırımlar 

Aydem Yenilenebilir Enerji, 
2022 yılında yaklaşık 120 MW’lık 
ek kapasite artışı sağlamayı 
hedeflemektedir.

Kapasite Artışları
Aydem Yenilenebilir Enerji, 2021 yılında 
kapasite artış hakkı aldığı projeleri 
tamamlayarak, 2022 yılında yaklaşık 
120 MW’lık ek kapasite artışı sağlamayı 
hedeflemektedir.

Şirket’in toplam kurulu gücünün %84’ü 
hidroelektrik santrallerinden, %16’lık 
bölümü ise rüzgar enerji santrallerinden 
oluşmaktadır. Kurak geçen dönemlerde 
hidroelektrik santrallerde elde 
edilen enerji üretimi düşmekte ve 
yıllık enerji üretim hedeflerine bu 
dönemlerde ulaşılamamaktadır. Altta 
detayları yer alan bu kapasite artış 
projeleriyle RES’lerin Şirket’in toplam 
kapasitesine oranı %24’e çıkacaktır. 
Enerji üretim çeşitliliği artışıyla 
yağışın düşük olduğu dönemlerde, 
RES’lerin artan enerji üretimi, Şirket’in 
hedef gerçekleşmelerine de katkı 
sağlayacaktır.

Aydem Yenilenebilir Enerji, EPDK’ya 
15 Ekim 2021 tarihinde 54 MW’lık 
(9x6MW’lık türbin) ilave güç artış 
talebinde bulunmuştur. Kapasite artışı 
başvurusu TEİAŞ tarafından uygun 
görülmüş olup, Enerji İşleri Genel 
Müdürlüğü görüşü sonrası EPDK’da 
kurul değerlendirmesine girecektir. Bu 
ilave güç artışına ait ÇED görüşünün 
alınması için ÇED raporu hazırlama 
süreci devam etmektedir. Bu kapasite 
artışı sonrasında Uşak RES’in toplam 
kurulu gücü 168,3 MWe/168,30 MWm 
olacaktır.

Projeyle ilgili olarak ayrıca 14 Aralık 2021 
tarihinde Temiz Enerji Ajansı (TEA)’na 
görüş için başvuru gerçekleştirilmiştir. 
Türbin seçimi için 1 Aralık 2021 tarihinde 
“Rüzgar Analiz Raporu” yaptırılırken, 
saha yolları ve türbin pad alanı 
projelendirmelerinin yanı sıra türbin 
üretici firmalarıyla görüşmeler devam 
etmektedir. 

Yatırımın adı: 
Uşak RES Kapasite Artışı
Planlanan Güç Artışı: 
106,8 MWe
Başlangıç/bitiş tarihi: 
Temmuz 2022/Aralık 2022

Aydem Yenilenebilir Enerji portföyündeki 
Uşak Rüzgar Enerji Santrali (RES) 
İşletmesi, EPDK tarafından 4 Ekim 
2021 tarihli ve 266050 sayılı Daire 
Başkanlığı oluru ile uygun görülen 
52,8 MW’lık elektriksel kapasite artışı 
yükümlülüklerini tamamlayarak lisans 
gücünün 114,30 MWe/114,30 MWm 
olarak lisansa eklenmiştir. Söz konusu 
kapasite artışı (41 türbin 61,5 MWm/
MWe’den 52 türbin 114,30 MWm/114,30 
MWe’ye) projesiyle ilgili olarak Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan 
ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme 
Komisyonu tarafından incelenmiş ve 
değerlendirilmiştir. Projeyle ilgili olarak 
ÇED Yönetmeliği’nin 14. maddesi 
gereğince Komisyon çalışmaları 

Yatırımın adı: 
Yalova RES Kapasite Artışı
Planlanan Güç Artışı: 
6 MWe
Başlangıç/bitiş tarihi: 
Temmuz 2022/Aralık 2022

Şirket’in Yalova Rüzgar Enerji 
Santrali’nde gerçekleştirilmesi 
planlanan kapasite artışı projesi ile 
ilgili 13 Aralık 2021 tarihinde 6 MW’lık 
(1x6MW’lık türbin) güç artış talebinde 
bulunulmuştur. ÇED görüşünün alınması 
için ÇED raporu hazırlanma süreci 
devam etmektedir. Söz konusu güç 
artışı için 14 Aralık 2021 tarihinde Temiz 
Enerji Ajansı (TEA)’na görüş için başvuru 
gerçekleştirilmiştir. Projeye ilişkin “Rüzgar 
Analiz Raporları” hazırlatılırken, türbin 
üretici firmalarıyla görüşmeler devam 
etmektedir.

Yatırımın adı: 
Uşak-2 RES Hibrit GES (17,85 MWp)
Yatırım Türü: 
Karasal GES
Başlangıç/bitiş tarihi: 
Ekim 2022/Ocak 2023
Şirket’e sağlayacağı fayda: 
36 GWh/yıl

Aydem Yenilenebilir Enerji portföyündeki 
Uşak RES işletmesinin kapasite 
artışının gerçekleşmesi ile birlikte 
Uşak-1 RES Hibrit GES (82,15 MWp) 
projesine ilave olarak 17,85 MWp Hibrit 
GES kurulabilmesinin önü açılacaktır. 
Böylece Uşak RES Hibrit GES projesi 100 
MWp kurulu güce çıkacaktır.

ve halkın görüşleri dikkate alınarak 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” 
kararı verilmiştir. Söz konusu projeye 
ait nihai ÇED Raporu ve eklerinde 
belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre 
Kanunu’na istinaden yürürlüğe giren 
yönetmeliklerin ilgili hükümlerine 
uyularak mer’i mevzuat uyarınca ilgili 
kurum/kuruluşlardan gerekli izinler 
alınacaktır. ÇED Yönetmeliği’nin 9. 
Maddesi gereğince ÇED sürecine 
halkın katılımını sağlamak, halkı proje 
hakkında bilgilendirmek, görüş ve 
önerilerini almak amacıyla 14.07.2021 
tarihinde “Halkın Katılımı Toplantısı” 
gerçekleştirilmiş, kapsam ve özel format 
belirlemesi sonucu komisyonca kapsamı 
belirlenen ÇED Raporu Özel Formatı 
alınmıştır.
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Yatırımlar 

  

Yatırımın adı: 
Söke RES Kapasite Artışı
Planlanan Güç Artışı: 
6 MWe
Başlangıç/bitiş tarihi: 
Temmuz 2022/Aralık 2022

Şirket’in Söke Rüzgar Enerji Santrali’nde 
gerçekleştirilmesi planlanan kapasite 
artışı projesi ile ilgili 13 Aralık 2021 
tarihinde 6 MW’lık (1x6MW’lık türbin) 
güç artış talebinde bulunulmuştur. ÇED 
görüşünün alınması için ÇED raporu 
hazırlanma süreci devam etmektedir. 
Söz konusu güç artışı için 14 Aralık 2021 
tarihinde Temiz Enerji Ajansı (TEA)’na 
görüş için başvuru gerçekleştirilmiştir. 
Projeye ilişkin “Rüzgar Analiz Raporları” 
süreci ve türbin üretici firmalarıyla 
yürütülen görüşmeler devam 
etmektedir.

Araştırma ve
Geliştirme Faaliyetleri
Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye’nin 
kurulu güç bakımından en büyük 
yenilenebilir enerji şirketi konumundadır.

Öte yandan genç, modern ve verimli 
santral portföyü, Aydem Yenilenebilir 
Enerji’nin bakım & onarım ve 
güçlendirme gibi yatırım harcamalarını 
aşağı çekerek Şirket’e önemli bir 
rekabet avantajı kazandırmaktadır.

2021 yılında; yetkin bakım ekibinin 
dinamik müdahaleleri, doğru iş 
planlamaları, yenilenen ekipmanları 
ve sürekli yapılan izleme ve iyileştirme 
çalışmalarıyla doğal, yenilenebilir, temiz 
ve sonsuz bir güç olan rüzgar enerjisi 
ile üretim yaparak küresel ısınmayla 
mücadelede sürdürülebilir bir çözüm 
sunan Aydem Yenilenebilir Enerji 
bünyesindeki RES’lerde enerji üretim 
verimliliği artırılmıştır.

Tamamlanan Verimlilik Projeleri
Dereli HES: Santralin ünite-1 ve 
2 türbinlerinde gerçekleştirilen 
modernizasyon projesiyle ünitelerde 
yer alan çark, labirent ve aşınma 
ringlerindeki bozulmaların önüne 
geçilmiştir.

Toros HES: “Soğutma Suyu” projesiyle 
santral sahasından geçen dere 
suyunun soğutma sistemine alınması 
sağlanırken, “Izgara Temizleme 
Makinası” projesiyle ise santraldeki 
ızgara tıkanıklıklarının engellenmesi 
sağlanmıştır. Santralde ayrıca göl alanı 
temizleme çalışmalarını kolaylaştırarak 
faydalı su birikimini artırmak amacıyla 
“Kondüvi Kapağı” projesi yürütülmüştür.

Akıncı HES: Santralde verimliliği 
artırmak ve kanal güvenliğini 
güçlendirmek amacıyla “Dolusavak 
İletim Kanalı” ve dere yatağı talveg 
kotlarını proje kot seviyeleriyle eşitlemek 
için “Kuyruksuyu Kanalı Düzenleme” 
projeleri hayata geçirilmiştir.

Mentaş HES: Santralde ızgara 
tıkanıklıklarının önüne geçmek için 
“Izgara Temizleme Makinası” projesi 
yürütülmüştür.

Aydem Yenilenebilir Enerji, değer 
üretme odağıyla gerçekleştirdiği 
yatırımlarla, ülkemizin ve dünyamızın 
temiz enerji dönüşümüne ve 
sürdürülebilir kalkınmasına destek 
vermenin yanı sıra operasyonlarının 
verimliliğini de artırmaktadır. Şirket, 
doğal kaynaklarımızın hızla azaldığı 
dünyamızda daha sürdürülebilir bir 
gelecek inşa edebilmek için tüm 
faaliyetlerinin merkezine verimlilik 
hedefini koymaktadır. 

Türkiye’nin sadece yenilenebilir enerji 
üretim alanında faaliyet gösteren, 
kurulu güç bakımından en büyük 
yenilenebilir enerji şirketi konumunda 
olan Aydem Yenilenebilir Enerji, 
güçlendirme ve verimlilik yatırımlarına 
kesintisiz devam etmekte ve yüksek 
teknolojiden yararlanan, alanında 
uzman bakım onarıp ekipleri 
aracılığıyla tüm santrallerinde kullanılan 
teçhizatların periyodik bakımlarını 
yaparak ömürlerini uzatmaktadır. 2021 
yılında da tüm santrallerde verimlilik 
performansı yüksek bir seviyede 
seyretmiş; emreamadelik oranı 
HES’lerde %99,8, RES’lerde ise %98,45 
olarak gerçekleşmiştir.
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Bilgi Teknolojileri
Bilgi teknolojilerinin odağında teknoloji 
ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi ve doğru 
çözümlerin hayata geçirilmesi vardır. 

2021 yılında, Şirket’in santrallerde ve 
merkez ofislerinde bulunan kurumsal 
bilişim sistemlerinde yenileme ve 
iyileştirme çalışmaları devam etmiştir. 

Bilgi teknolojileri altyapı, iletişim ve 
internet sistemlerinde yapılan iyileştirme 
çalışmalarıyla bilgi güvenliği ve siber 
güvenlik altyapıları yeni teknolojilerle 
desteklenmiş; Şirket’in halka arz 
sürecinden önce, hem santrallerin hem 
de merkezi yapının güçlendirilmesi 
sağlanmıştır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi sertifikasının ara 
denetim süreci de 2021 yılında başarıyla 
gerçekleştirilen bu kapsamdaki 
faaliyetler arasında yerini almıştır.

Raporlama dönemi içerisinde ayrıca, 
üretim alanında kullanılan endüstriyel 
kontrol sistemlerinin siber güvenlik 
olgunluk seviyesinin artırılmasını 
hedefleyen projeler hayata geçirilmiştir. 

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 2022 
yılında da bilgi teknolojileri alanındaki 
odağı dijitalleşme ve çevik dönüşüm 
olmayı sürdürecektir. İş birimlerinin 
talep ettiği ve üst yönetimin de 
onayladığı dijital dönüşüm projelerine 
odaklanılması ve bu sayede Şirket’in 
ürettiği katma değerin artırılması 
amaçlanmaktadır. Kurumsal iş 
uygulamaları, altyapı ve operasyon 
çalışmaları ve bilgi güvenliği projelerinin 
yanı sıra 2021’de devreye alınan ve 
geliştirmesi süren tüm bilgi teknolojileri 
süreçlerinde iyileştirme ve geliştirme 
çalışmalarına da devam edilecektir. 

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin bilgi 
teknolojileri çalışmalarının odağında 
Şirket’in teknoloji ihtiyaçlarını doğru 
belirlenmesi, bu ihtiyaçların yeni nesil 
en doğru çözümlerle karşılanması yer 
almaktadır. 2021 yılında bu kapsamda 
yürütülen çalışmaların eksenini; bir 
önceki yıl hayatımıza giren pandemi 
süreciyle birlikte çalışma modelimize 
yön veren dijital dönüşüm projeleriyle 
iş birimlerinin talep ve ihtiyaçları 
doğrultusunda dijital yetkinliklerin 
geliştirilmesine yönelik diğer çalışmalar, 
bilgi güvenliği siber güvenlik projeleri 
oluşturmuştur.

Şirket’in ERP sistemleri, finans, bakım ve 
operasyonel faaliyetlerinin daha kısa 
sürede, doğru çözümlerle süreçlerin 
tamamlanması amacıyla, yine iş 
birimlerinin talep ve ihtiyaçlarına 
doğrultusunda geliştirilmiştir.
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Sürdürülebilirlik Yaklaşımı ve 
Organizasyonu
Şirket, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine 
katkı sağlamaya ve topluma güzel bir 
gelecek hazırlamaya devam etmektedir.

Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine 
katkı sağlamaya ve yenilenebilir enerji 
üretimiyle çevreye, topluma ve sonraki 
nesillere daha güzel bir gelecek 
hazırlamaya devam etmekteyiz.

Türkiye’nin öncü yenilenebilir enerji 
şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji 
olarak, ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı 
olan temiz enerji dönüşümündeki 
rolümüzün farkındayız. Uzun vadede 
başarılı olabilmek için yaptığımız işin 
gerekliliklerine saygı duymakta; üretim 
kapasitemizi artırarak durmadan 
yenilenebilir enerji üretmeye devam 
etmekte, paydaşlarımız ve toplum 
için değer yaratmamız gerektiğine 
inanmakta, küresel standartların 
gerekliliklerini, doğal kaynakların, 
çevrenin ve gelecek nesillerin 
ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten 
bir yaklaşım benimsemekteyiz.

“Çevre için her zaman ileriye” diyerek 
hem temiz enerji dönüşümüne öncülük 
etmekte hem de çevresel performans 
ve sorumluluğumuzu asla unutmadan 
çevre yatırımları yapmaktayız.

Şirketimizin performansının her 
yönüyle sürdürülebilir olması adına 
hız kesmeden çalışmaktayız. İnovatif, 
gelecek odaklı ve dijital bir Aydem 
Yenilenebilir Enerji’ye dönüşürken, bir 
diğer yandan da verimli üretimimizle 
ülkemizin enerji arzını desteklemekteyiz.

Çalışanlarımızın, en büyük 
değerlerimizden ve en önemli 
paydaşlarımızdan biri olduğunun 
farkındayız. İş hayatına saygı 
anlayışımızda çalışma ortamımızı sürekli 
iyileştirerek, çalışanlarımızı dinleyerek, 
onlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma 
ortamı sunarak, yüksek performans ve 
sürekli gelişimi gözeterek daha ileriyi 
hedeflemekteyiz.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız
Türkiye’nin öncü yenilenebilir enerji 
şirketi olarak, 26 yıllık yolculuğumuzda 
faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, 
sadece Şirketimiz için değil, hem 
yarınlar hem de tüm paydaşlarımız 
için değer yaratmayı önceliğimiz 
haline getirdik. Uzun vadede başarılı 
olabilmenin en önemli unsurlarının 
çevreye saygılı, çalışanlarımıza ve 
topluma duyarlı, gelecek nesillerin 
ihtiyaçlarını gözeten bir yapı ile 
ilerlemek olduğunun bilincindeyiz. 
Yaptığımız işin doğası gereği, kendimize 
koyduğumuz hedeflerin de ötesinde, 
sadece Aydem Yenilenebilir Enerji için 
değil, tüm paydaşlarımız ve ülkemiz 
için temiz enerji dönüşümünün en 
büyük öncülerindeniz. Bu noktada, 
kurumsal stratejimiz ile entegre 
olan “sürdürülebilirlik” bakış açımızı, 
sürdürülebilir yönetişim modelimizi, 
çevresel ve sosyal performansımızla 
hedeflerimizi ve gelecek nesillerin 
ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini 
gözetmekteyiz.

“Toplum için üretiyor ve çalışıyoruz” 
ve “Sürdürülebilir kalkınmanın 
yanındayız” derken; bugünkü ve 
gelecekteki nesillerin, kalkınmanın 
getirdiği fırsatlardan adil bir şekilde 
yararlanmasını sağlamak adına, iklim 
değişikliği riskinin her geçen gün arttığı 
bugünlerde, yaptığımız işin ne kadar 
büyük bir öneme sahip olduğunun 
bilincindeyiz.

Bu yolda, toplumsal bilinci artırarak, 
onlar için çalışmaya ve yatırım 
yapmaya devam ederek kendimizi ve 
toplumumuzu her zaman daha ileriye 
taşımayı amaçlamaktayız.

Katılımcısı olduğumuz Birleşmiş Milletler 
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesine 
olan taahhüdümüzü nasıl yerine 
getirdiğimizi her yıl “İlerleme Raporu” 
ile Global düzeyde şeffaf olarak 
paylaşmaktayız.

“Her zaman daha ileriye” sürdürülebilirlik 
anlayışımız doğrultusunda ilerlemekte 
ve taahhütlerimizi geliştirmekteyiz. 
Bu çerçevede yatırım kararlarından 
operasyonlara; yönetişim yapımızdan 
karar alma mekanizmamıza iş 
modelimizin birçok aşamasında 
prensiplerimizi ortaya koymakta ve bu 
alanlarda taahhütlerde bulunmaktayız.

Aydem Yenilenebilir Enerji Öncelikleri

Yüksek Öncelikli
• Kurumsal Yönetim
• Ekonomik Performans
• Risk Yönetimi
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Atık Yönetimi
• İnovasyon

• Enerji Yönetimi
• Etik ve Şeffaflık
• Yetenek ve Kariyer Yönetimi
• Verimli Yenilenebilir Enerji Arzı
• İklim Değişikliği
• Eşitlik ve Kapsayıcılık
• Emisyon Yönetimi
• Bilgi Güvenliği
• Su Yönetimi ve Tüketimi

Öncelikli
• Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı
• Toplumsal Sosyal Sorumluluk
• Biyoçeşitlilik
• Yerel Ekonomiye ve İstihdama Katkı
• Müşteri Memnuniyeti 
• Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Organizasyonumuz

Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Komitesi 
Aydem Yenilenebilir Enerji 
Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Komitesi, çalışma esaslarında 
belirtilen görev ve sorumlulukları 
yerine getirmekte ve kendisine Esas 
Sözleşme ile yüklenen görevleri 
üstlenmektedir. Komite; Şirket’in 
çalışanları ve tüm işletme tesislerini 
kapsayan sürdürülebilirlik, iş sağlığı ve 
güvenliği kültürünün geliştirilerek, çevre 
düzenlemeleri ve faaliyetlerinde de 
dahil olmak üzere, emniyetli davranış 
yaklaşımının proaktif bir şekilde 
benimsenmesi ve geliştirilmesine 
katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda, 
Komite aracılığıyla sürdürülebilirlik 
ilkelerinin uygulanmasını sağlamaya 
yönelik önleyici/ iyileştirici tedbirler, 
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Sürdürülebilirlik Yaklaşımı ve Organizasyonu

Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Komitesi çalışma esaslarında 
belirtilen sorumluluklar yerine getirilmektedir.

6 Temmuz 2020 tarih ve 2020/27 
numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Genel 
Müdür Ömer Fatih Keha, Operasyon 
Direktörü Adnan Can, Bakım ve 
Proje Direktörü Hüseyin Günlü ve 
Sürdürülebilirlik & İSG, Çevre ve EYS 
Müdürü Fatih Peker, Sürdürülebilirlik, 
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi’ne 
seçilmiştir. 30 Haziran 2021 tarih ve 
2021/21 numaralı Yönetim Kurulu Kararı 
ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Serpil 
Demirel, Fatma Dilek Bil, Mehmet Hayati 
Öztürk ve Ersin Akyüz Sürdürülebilirlik, 
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi’ne 
seçilmiştir. Sürdürülebilirlik, Çevre, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Komitesi başkanı 
Fatma Dilek Bil’dir. 

Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Komitesi’nin üç ayda bir 
toplanması esastır. Çalışmaların etkinliği 
için gerekli görülen durumlarda daha 
sık Şirket merkezinde veya komite 
üyelerinin bulunduğu başka bir yerde 
toplanmaktadır. İş Sağlığı, Güvenliği 
ve Çevre Komitesi toplantılarının 
zamanlaması mümkün olduğunca 
Yönetim Kurulu toplantılarının 
zamanlaması ile uyumlu olmaktadır. 

Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı 
ve Güvenliği Komitesi üyelerinin 
salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle 
toplanmakta ve toplantıda hazır bulunan 
üyelerin çoğunluğuyla karar almaktadır. 

Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Komitesi, yapmış olduğu tüm 
çalışmaları yazılı hale getirmekte, kaydını 
tutmakta ve Komite çalışmalarıyla 
toplantılarına ilişkin sonuçlara ilişkin 
bilgileri içerecek şekilde Yönetim Kurulu’na 
raporlama yapmaktadır. Komite, kendi 
görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespit 
ve önerileri derhal Yönetim Kurulu’na 
yazılı olarak bildirmektedir. Komite 
toplantılarına ilişkin tutanaklar üyeleri 
tarafından onaylanarak kararları ile birlikte 
saklanmaktadır. 

Şirket’in Sürdürülebilirlik, İSG, Çevre ve EYS 
Müdürü veya komite tarafından atanan 
bir üye Komite Başkanı’na bağlı olarak 
Raportör sorumluluğunu üstlenmektedir. 
Raportör toplantı gündemi ve ilgili belgeleri 
toplantıdan önce komite üyelerine 
sunmaktadır. Komite Başkanı’nın toplantıya 
katılmasını istediği kişilerin katılımını 
sağlamaktadır. Toplantı tutanaklarını ve 
kararlarını yazmakta ve ilgili taraflara 
dağıtımını sağlamaktadır. 

fırsat yaratabilecek alanlar ve faaliyet 
sonuçları hakkında, Yatırım Komitesi, 
Riskin Erken Saptanması Komitesi ve 
Yönetim Kurulu bilgilendirilmektedir.

Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı 
ve Güvenliği Komitesi, bir* Yönetim 
Kurulu üyesi veya Genel Müdür, 
Operasyon Direktörü, Bakım ve Projeler 
Direktörü, Sürdürülebilirlik - İş Sağlığı 
Güvenliği (“İSG”) - Çevre ve Entegre 
Yönetim Sistemi (“EYS”) müdüründen 
oluşmaktadır. Komitenin toplantı 
gündeminde paydaş katılımı ve sosyal 
etki konularında maddeler bulunması 
halinde İnsan Kaynakları Direktörü 
ve Kurumsal İletişim Müdürü’nün de 
katılımı sağlanmaktadır. Bağımsız 
Yönetim Kurulu üyesi komiteye başkanlık 
etmektedir. 

Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Komitesi üyeleri, Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenmektedir. 
Görev süresi üç yılla sınırlı olup, görev 
süresi sona eren komite üyeleri yeniden 
görevlendirilebilmektedir. 

Toplantıların idari organizasyonundan 
ve toplantı tutanaklarının Yönetim 
Kurulu üyelerine dağıtımından ve 
kararların karar defterinde muhafaza 
edilmesinden Yönetim Kurulu 
Sekretaryası sorumludur.

Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Komitesi aşağıdakilerle sınırlı 
olmamak üzere şu görevleri yerine 
getirmektedir: 
• İSG Kurulu ve Yaşam Güvenliği Alt 

Komitesi ve saha personelinden gelen 
geri bildirimler dikkate alınarak, İSG 
performansı ve hedefleri; 

• Çevre faaliyetlerinde sürekli 
iyileştirme ve geliştirmeyi sağlayacak 
çalışmalar; 

• Çevresel ve sosyal alandaki 
performans, enerji tüketimi, atık 
yönetimi, çevresel ve sosyal 
riskler ile alakalı geri bildirimlerin 
değerlendirilmesi; 

• KPI uygulamaları ve ilgili hususların 
değerlendirilmesi; 

• İSG kültürünün yaygınlaştırılması 
çalışmaları ile planlı yönetim 
yürüyüşlerinin ve denetim sonuçlarının 
değerlendirilmesi; 

• İSG, çevresel ve sosyal konularda 
eğitim çalışmalarının takibi, 
raporlanması; 

• İş kazalarının ve meslek hastalıklarının 
önlenmesi, sağlıklı ve güvenli iş 
ortamları oluşturmaya yönelik 
çalışmaların takibi ve performans 
ölçümü amaçlı hedefler konulması 
ve ilgili birimlerce sağlanan veri ve 
bilginin Komite Başkanı Yönetim 
Kurulu üyesine raporlanması; 

• Şirket’in operasyonlarının çevresel ve 
sosyal risklerinin ve etki boyutlarının 
belirlenmesi, ölçümü, takibi, kayıt 

altına alınması, denetimi ve 
raporlanması; 

• Proaktif risk önleme, aylık planlı 
emniyet kontrolleri, aylık yönetim 
İSG yürüyüşü, düzenleyici önleyici 
faaliyetleri, kayba ramak kala, 
emniyetsiz durum ve davranış, LTI da 
dahil olmak üzere İSG performansının 
sürekli iyileştirilmesi yoluyla 
organizasyonel dayanıklılığın artması; 

• Sürdürülebilirlik raporu ve ESG 
skorlamaları. 

Komite’nin görevlerini yerine getirmesi 
için gereken her türlü kaynak ve 
destek yönetim kurulu tarafından 
sağlanmaktadır. Komite, gerekli 
gördüğü yöneticiyi ve danışmanları 
toplantılarına davet edebilmekte 
ve görüşlerini alabilmektedir. Komite 
gerektiğinde konusunda uzman 
kişilerin ve danışmanların görüşlerinden 
yararlanmaktadır.

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız
Aydem Yenilenebilir Enerji, vizyonu 
ve misyonu doğrultusunda; yerli ve 
yenilenebilir kaynakları en verimli 
şekilde kullanmak için Entegre 
Yönetim Sistemlerini (ISO 9001:2015, 
ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 
50001:2018) uygulamaktadır. Bu 
kapsamda; 
• Entegre Yönetim Sistemlerini en etkili 

şekilde sürdürmeyi,
• Risk temelli düşünce ile süreçlerini 

yönetmeyi,
• İlgili tarafların beklentilerini karşılamak 

için çalışmayı,
• Çevreye saygılı ve çevrenin 

korunmasına duyarlı bir kuruluş 
olmayı,

• Kaynaklarının etkin kullanımını 
sağlamayı,

• Atıklarını azaltmayı, geri kazanımı 
sağlamayı ve kirliliği önlemeyi,

• Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı 
ilkesiyle hareket ederek faaliyetleri 
sırasında meydana gelebilecek 
kaza veya acil durumların olası 
zararlı sonuçlarını minimum düzeye 
indirebilecek tedbirler almayı,

• Çalışma alanları içerisinde yüklenici, 
tedarikçi ve çalışanların sağlık, 
emniyet ve güvenliğine azami önemi 
göstermeyi,

• Çok yönlü iletişimi teşvik ederek, 
çalışanların fikirlerini almayı ve 
katılımını sağlamayı,

• Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği 
ve enerji verimliliği performansında 
sürekli iyileştirme elde etmek için 
çalışmayı,

• Çevre dostu ve enerji verimli ürün ve 
hizmetleri tercih etmeyi,

• Entegre Yönetim Sistemi’nin 
sürekliliğini sağlayacak bilgi, insan 
kaynağı, teknoloji ve mali kaynakları 
sağlamayı,

• Eğitim faaliyetlerini sürekli kılarak, 
öğrenen, sürekli gelişen ve paylaşan 
bir organizasyon olmayı,

• İklim değişikliğiyle mücadele 
kapsamında, faaliyet alanlarımızda 
biyoçeşitlilik ve doğal ekosistem 
ortamlarının korunması için ihtiyaç 
duyulan kaynakları sağlamayı,

• Entegre Yönetim Sistemlerini 
uygulamayı, geliştirmeyi ve etkinliğini 
sürekli iyileştirmeyi,

• Faaliyet alanları kapsamında 
yürürlükte olan yasal mevzuatlara, 
standartlara, bağlı olduğu 
kuruluşların direktif ve kurallarına 
uymayı,

taahhüt etmektedir.
* 30 Haziran 2021 tarih ve 2021/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Komite'nin çalışma esaslarında yönetim 
kurulu üye sayısı bu kapsamda revize edilmiş olup "bir Yönetim Kurulu üyesi" ifadesi en "az bir Yönetim Kurulu 
üyesi" olarak revize edilmiştir.
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Sürdürülebilirlik Yaklaşımı ve Organizasyonu

Aydem Yenilenebilir Enerji, Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 
Türkiye’deki katılımcıları arasındadır. 

Raporda;
Çevresel kriterde:
• Aydem Yenilenebilir Enerji 

santrallerinin %100’ünün, Şubat 
2020’den bu yana ISO 14001 ve ISO 
50001 sertifikasına sahip olduğuna,

• Şirketin 2025 için %30 ve 2035 için 
%65 emisyon azaltım hedefleri 
belirlediğine ve 2050 yılına kadar 
karbon nötr hedefine ulaşmayı 
taahhüt ettiğine,

• Şirket’in bu hedeflere ulaşmak için 
tanımlanmış enerji verimliliği ve 
tüketim planlarını da açıkladığına yer 
verilmiştir.

Sosyal kriterde:
• Şirket’in iş kazalarını azaltmak için 

ilgili hedefleri açıkladığı, ISO 45001 
sertifikalı güçlü bir sağlık ve güvenlik 
sistemi hakkında raporlar sunduğu, 
kaza sıklığı ve şiddeti oranları 
açısından olumlu eğilimler bildirdiği,

• Şirket’in ayrımcılık yapmama ve 
çeşitliliği ele almak ve tedarik zinciri 
yönetiminde sosyal standartların 
entegrasyonunu sağlamak için 
kapsamlı taahhütler verdiği ve 
kapsamlı önlemler aldığı raporda 
açıklanmıştır.

Yönetişim kriterinde:
• Yolsuzluğu ve rekabete aykırı 

uygulamaları önlemek için uygun 
taahhütlerin ve yeterli iç kontrol 
önlemlerinin mevcut olduğu, 

• Şirket’in iç kontrol sisteminin güçlü 
olduğu ve Şirket’in iç kontrol 
sisteminin önemli Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk risklerini yönetecek şekilde 
tesis edildiği belirtilmiştir.

Aydem Yenilenebilir Enerji 2021 yılında, 
bağımsız derecelendirme kuruluşu 
Moody’s/Vigeo Eiris tarafından yapılan 
Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) 
performans sıralamasında, elde ettiği 
65 puanla “A1 İleri Düzey” derecesini 
alarak Türkiye’de sektörünün lideri 
olma başarısını tekrarlamıştır. Şirket, 
“Gelişmekte Olan Pazarlar” dünya 
sıralamasında yer alan 53 şirket 
arasında da birinci olmuştur.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nin (UNGC) Türkiye’deki 
katılımcıları arasında yer alan Aydem 
Yenilenebilir Enerji, bu yılki ESG 
performans değerlendirmesinde 8 
puanlık artışla skorunu 65’e yükseltmiştir. 
Şirket, dünya çapında yaklaşık 5 bin 
şirketin değerlendirildiği sıralamada 
şirketlerin %98’ini geride bırakmayı 
başarmıştır.

İkinci Taraf Görüşü ve Aydem 
Yenilenebilir Enerji Yeşil Finansman 
Çerçevesi

Aydem Yenilenebilir Enerji; yeşil tahviller, 
krediler ve/veya diğer yeşil finansman 
araçları ihraç edebileceği ve gelirleri 
yenilenebilir enerji projelerini finanse 
etmek ve/veya yeniden finanse etmek 
için kullanabileceği Aydem Yenilenebilir 
Yeşil Finansman Çerçevesi’ni 
geliştirmiştir. Sustainalytics, yeşil tahvil 
gelirleriyle finanse edilen projelerin 
olumlu çevresel etki sağlamasının 
beklendiğini düşünmektedir.

Aydem Yenilenebilir Yeşil Finansman 
Çerçevesi, gelirlerin izleneceği, tahsis 
edileceği ve yönetileceği bir süreci 
özetlemektedir ve gelirlerin tahsisi ve 
kullanımının etkisi hakkında raporlama 
için taahhütlerde bulunulmuştur. Ayrıca 
Sustainalytics, çerçevenin Şirket’in 
genel sürdürülebilirlik stratejisiyle 
uyumlu olduğuna ve gelirlerin yeşil 
kullanımı kategorisinin BM Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefi 7’nin ilerlemesine 
katkıda bulunacağına inanmaktadır.
Ek olarak, Sustainalytics, Aydem 
Yenilenebilir Enerji’nin gelirlerin 
kullanımıyla finanse edilen uygun 
projelerle yaygın olarak ilişkili çevresel 
ve sosyal riskleri belirlemek, yönetmek 
ve azaltmak için yeterli önlemlere sahip 
olduğu görüşündedir.

Yukarıdakilere dayanarak, 
Sustainalytics, Aydem Yenilenebilir 
Enerji’nin yeşil tahvil ihraç etmek 
için iyi bir konumda olduğundan ve 
Aydem Yenilenebilir Yeşil Finansman 
Çerçevesinin sağlam, şeffaf ve Yeşil 
Tahvil İlkeleri 2021 ve Yeşil Kredi İlkeleri 
2021’in dört temel bileşeniyle uyumlu 
olduğundan emindir.

Yeşil Finansman Çerçevesi’nde yer alan 
“Etki İzleme Performans İndikatörleri” 
her yıl düzenli olarak raporlanacak 
ve Şirket’in tüm paydaşlarıyla 
paylaşılacaktır.

Aydem Yenilenebilir Enerji, 2021 yılında 
750 milyon ABD dolarlık yeşil tahvil 
ihracını başarıyla gerçekleştirmiştir. 
Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi 
gösterdiği talep toplama dönemi 

sonucunda, içlerinde uzun dönemli 
yatırımcıların da yer aldığı 131 
yatırımcının katılımı ile 1,6 milyar ABD 
doları tutarında talep toplayan Aydem 
Yenilenebilir Enerji, Türkiye’de ilk seferde 
en yüksek tutarda gerçekleştirilen tahvil 
ihracına imza atmıştır. Bu ihraç aynı 
zamanda Türkiye’nin en büyük yeşil 
tahvil (green bond) ihracı olma özelliğini 
taşımaktadır.

Nominal değeri 750 milyon ABD 
doları ve vadesi 5,5 yıl olan tahvilin 
yurt dışında satış ve ihracı 2 Ağustos 
2021 tarihinde tamamlanmıştır. Tahvil 
ihracıyla elde edilen tutarla Aydem 
Yenilenebilir Enerji’nin bankalara olan 
kredi borcunun tamamı ödenmiş olup, 
kalan tutar, Şirket’in kurulu gücünü 2 
katına çıkarma hedefi doğrultusunda 
önümüzdeki 3 yıl içerisinde 
kullanılacaktır.
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Sürdürülebilirlik İlkeleri 
Uyum Çerçevesi

Hibrit projelerinin tamamlanması ile 
135,83 MWp’lik kurulu güç artışı sağlanacaktır. 

Kapasite Artış Projesi:
2021 yılında inşa edilen kapasite 
artış projesi veya kapasite artırımına 
yönelik rehabilitasyon çalışması 
bulunmamaktadır ancak 2021 yılında 
aşağıdaki projeler için kapasite artış 
hakkı alınmıştır. 

Uşak RES için güncel kapasite 
61,5 MW olup 106,8 MW kapasite 
artışı sonucunda 168,3 MW olması 
planlanmaktadır. 
Yalova RES için güncel kapasite 
54 MW olup 6 MW kapasite 
artışı sonucunda 60 MW olması 
planlanmaktadır. 
Söke RES için güncel kapasite 
45 MW olup 6 MW kapasite 
artışı sonucunda 51 MW olması 
planlanmaktadır.
Kapasite artış projelerin 
tamamlanması ile toplam 
558,6 MW’lık ek kapasite artışı 
sağlanacaktır.

• Tahmini yenilenebilir enerji üretimi 
(GWh/yıl)

2022 yılında beklenen yenilenebilir 
enerji üretimi 3.156 GWh’dir.

Enerji Verimliliği ile ilgili TPG’ler
• MWh/GWh (elektrik) cinsinden yıllık 

enerji tasarrufu 

• Enerji optimizasyonu için yatırımlar

Hibrit Projesi:
İlerleyen yıllar için; Uşak RES-1 Hibrit 
GES: 54,4 M USD, Yalova RES Hibrit GES: 
12,4 milyon ABD doları, Söke RES Hibrit 
GES: 11,6 milyon ABD doları ve Uşak-2 
RES Hibrit GES: 12,1 milyon ABD doları 
olarak toplamda 90,5 milyon ABD doları 
yatırım maliyeti öngörülmektedir. 

Etki Raporlaması
Aydem Yenilenebilir Enerji, mümkün 
olduğu durumlarda, yıllık raporlamasının 
bir parçası olarak aşağıdaki etki 
ölçütlerini sağlamayı amaçlayacaktır.

Yenilenebilir Enerji Üretimi ile ilgili 
TPG’ler
• İnşa edilen veya rehabilite edilen 

yenilenebilir enerji santrallerinin 
kapasitesi (MW)

Hibrit Projesi:
2021 yılında devreye alınan herhangi 
bir hibrit projesi bulunmamaktadır. 
Projelerle ilgili çalışmalar devam 
etmektedir. 2022 yılı içerisinde 
planlamaları yapılmaktadır. İlerleyen 
yıllar için; 

Uşak RES-1 Hibrit GES: 82,15 MWp, 
Yalova RES Hibrit GES: 18,88 MWp, 
Söke RES Hibrit GES: 16,95 MWp ve 
Uşak-2 RES Hibrit GES: 17,85 MWp 
kurulu güç öngörülmektedir. 
Hibrit projelerin tamamlanması ile 
toplam 135,83 MWp’lik kurulu güç 
artışı sağlanacaktır.

Kapasite Artış Projesi:
Yaklaşık, 1020 GWh toplam kurulu 
güce sahip şirketin %84’ü Hidroelektrik 
santrallerden oluşmaktadır. %16’lık 
bölümü ise rüzgar santrallerini 
kapsamaktadır. Kurak geçen 
dönemlerde Hidroelektrik santrallerde 
elde edilen enerji üretimi düşmekte 
ve yıllık enerji üretim hedeflerine bu 
dönemlerde ulaşılamamaktadır. 
Bu kapasite artış projeleri hayata 
geçirildiğinde rüzgar santrallerinin 
toplam kapasiteye oranı %24’e 
çıkacaktır. Enerji üretim çeşitliliği artışı 
ile yağışın düşük olduğu dönemlerde, 
rüzgar santrallerinin üretimi, toplam yıllık 
hedeflere ulaşma noktasında pozitif 
katkı sağlayacaktır.

İletim Kanalı, Dere Yatağı, Türbin Aksamı 
vb. modernizasyon çalışmaları ile 2021 
yılı içeresinde toplamda yaklaşık 3,9 
milyon TL enerji optimizasyon/tasarruf 
yatırımı gerçekleştirilmiştir.

Proje Yönetimi ile ilgili TPG’ler
• Uygun Projelerin Tamamlanma 

Yüzdesi

Hibrit Projesi:
2021 yılında devreye alınan herhangi bir 
Hibrit Projesi bulunmamaktadır. 
Projeler; izin süreçleri aşamasındadırlar, 
izin kısımlarının tamamlanma yüzdeleri; 
Uşak RES-1 Hibrit GES: %30, Yalova 
RES Hibrit GES: %30, Söke RES Hibrit 
GES: %20 ve Uşak-2 RES Hibrit GES: 
%10’dur. İzin sürecinin tamamlanmasına 
müteakip, inşaat süreci tamamlanarak 
devreye alınması planlanmaktadır. 

Kapasite Artış Projesi:
-Uşak RES: EPDK kapasite artış onayı 
sonrası (15.10.2021), EİGM’ne görüş 
sorulmuş olup cevap beklenmektedir. 
01.11.2021 tarihinde TEİAŞ uygunluk 
görüşü alınmış, 14.12.2021 tarihinde TEA 
başvurusu yapılmış, 14.12.2021 ÇED 
süreci başlatılmıştır. Türbin seçimi için 
01.12.2021’de “Rüzgar Analiz Raporu” 
yaptırılmıştır. Saha yolları ve türbin 
pad alanı projelendirmeleri devam 
etmektedir. Ayrıca türbin üretici firmaları 
ile görüşmeler devam etmektedir. 
-Yalova RES: EPDK kapasite artış onayı 
sonrası (22.10.2021), 30.11.2021 TEİAŞ’a 
görüş sorulmuş olup TEİAŞ görüşü 
sonrası EİGM görüşü istenecektir. 
14.12.2021 tarihinde TEA başvurusu 
yapılmış, 14.12.2021 ÇED süreci 
başlatılmıştır. “Rüzgar Analiz Raporları” 
hazırlatıldı, türbin üretici firmaları ile 
görüşmeler devam etmektedir.

-Söke RES: EPDK kapasite artış onayı 
sonrası (15.10.2021), 26.11.2021 TEİAŞ’a 
görüş sorulmuş olup TEİAŞ görüşü 
sonrası EİGM görüşü istenecektir. 
14.12.2021 tarihinde TEA başvurusu 
yapılmış, 14.12.2021 ÇED süreci 
başlatılmıştır. “Rüzgar Analiz Rapor” 
hazırlanma süreci devam etmektedir. 
Türbin üretici firmaları ile görüşmeler 
devam etmektedir.
Kapasite artış başvuruları, EPDK 
tarafından, Ekim 2021’de uygun 
bulunmuş ve diğer süreçlere derhal 
başlanmıştır. Planlara göre herhangi bir 
gecikme söz konusu değildir. Bundan 
sonraki süreçler için tüm planlar 
hazırlanmıştır.

Yeşil Finans Çerçevesi - Etki Raporlaması



76 77Sürdürülebilirlik Aydem Yenilenebilir Enerji 2021 Faaliyet Raporu

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi

25 adet santrali bulunan Aydem 
Yenilenebilir Enerji’nin tüm santrallerinin 
“Çevre Boyut Etki Analizleri” yapılmıştır. 

Kapasite Artış Projesi:
Kapasite artış projeleri için, ulaşım yolu 
ve pad alanı ihtiyaçlarının karşılanması 
noktasında arazi ihtiyacı olacaktır. 
Arazi kullanımının minimize edilmesi 
için maksimum kapasiteye sahip 
türbinler kullanılması planlanmaktadır. 
(Ör: 6 MW’lık bir kapasite artırımı için 
1,5MW x 4 Adet türbin de kullanılabilir, 
böylece her 6 MW artış için 4 türbinlik 
alan ulaşım yolu, pad alanı ihtiyacı 
doğar. Fakat 6 MW artış için planlanan 
türbin modeli 1 adet 6MW’lık türbin 
olacaktır.) Yalova RES projesi için orman 
arazisi kullanılacak olup, mevcut ENH 
ve yollara en yakın olan ve ağaç 
bulunmayan alanlar kullanılması 
kararlaştırılmış ve bu alanlar için enerji 
üretim raporları hazırlatılmıştır. Sonuçlar 
uygun bulunmuştur. Söke RES projesi 
için, mevcut santral yolu güzergahında 
ve tamamı orman arazisi olan sahada 
ağaç bulunmayan alan tercih edilmiş, 
“Rüzgar Enerji Raporu” bu alan için 
hazırlatılmaktadır. Uşak RES sahasında 
1.300 m rakımı bulunan ve genellikle 
kurak olan alanların tamamı şahıs 
arazisidir. Bu bölgede de ağaç kesimi 
söz konusu olmayıp, minimum düzeyde 
kamulaştırma planlanmaktadır.

Biyoçeşitliliğin korunmasına ilişkin 
TPG’ler
• Uygun Yeşil Projeler bağlamında 

Çevresel Risk Değerlendirmelerinin 
Sayısı

Şirket’in 25 adet santrali bulunmaktadır. 
2021 yılında her bir santral için 25 adet 
“Çevre Boyut Etki Analizleri” yapılmıştır. 
Hibrit için de Uşak RES, Söke RES ve 
Yalova RES kapasite artışı ve yardımcı 
kaynak GES kurulumları için ÇED 
süreçleri başlatılmıştır. Tüm işletmeler 
için “ÇED Raporu” ve “ÇED Gerekli 
Değildir” belgeleri mevcuttur. 
Biyoçeşitlilik konusunda aşağıda 
detayları verilen faaliyetler konusunda 
gerekli kaynak ayırılmıştır. İlgili 
konularda teknik bir danışman firma 
ile sözleşmeler imzalanmıştır. 2022 yılı 
içerisinde aşağıdaki projeler hayata 
geçirilecektir.
1)  Aşağıda belirtilen santrallerinin 

yasal sınırları ve yakın çevresi içinde 
korunması gereken tüm alanların 
koruma çalışmalarına temel olacak 
biyolojik çeşitlilik ve planlama 
çalışmalarında destekleyici 
bazı aksiyonlarının alınması için 
yapılacak projeler:

Yeni Alan Tüketimi ile ilgili TPG’ler
• Uygun Projeler için yeni alan 

kullanımı

Hibrit Projesi:
2021 yılında devreye alınan herhangi 
bir Hibrit Projesi bulunmamaktadır. 
Söz konusu planlanan projelerin 
tamamı karasal GES projeleridir. 
Bu kapsamda EPDK tarafından 
yayınlanan yönetmeliğe uyularak 1 
MWp için maksimum 15.000 m2 alan 
kullanılmaktadır. Söz konusu yasal 
alan sınırının altında kalınması için 
gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca 
Karasal GES kurulumu ile ilgili bazı 
yasal zorunluluklar bulunmaktadır. 
Ormanlık alanlara ve tarım araziler vb. 
alanlara kurulum izin verilmemektedir. 
Bu sebeple Hibrit GES kurulacak bütün 
alanlar tarım yapılamayan devlet 
tarafından “Tarım Dışı Kararı” verilen 
alanlara kurulum yapılmayacaktır.

o Kemer HES Baraj İşletmesi için; 50 
adet Yarasa Evleri Kurulumu ve 
Popülasyon Artışı Sayesinde Tarım 
Zararlılarıyla Mücadele Takibi Projesi: 
Santral bölgesinden bir Meslek 
okulu ile anlaşılarak 50 Adet yarasa 
evi yaptırılacaktır. Evler yapımı 
bittikten sonra danışmanla birlikte 
belirlenen bölgelere yarasa evleri 
kurulacaktır.

o Göktaş HES Baraj işletmesi için; 
Sahanın 5 Adet Fotokapan ile 
İzlenmesi ve Video Sunumu 
Projesi: Fotokapanların kurulumu 
ile baraj bölgesi fauna envanteri 
çıkarılacaktır.

o Söke RES işletmesinde; Arıcılık 
Faaliyetlerinin İzlenmesi, 
RES’in Arılar Üzerine Etkilerinin 
Tespiti ve Yöre Halkının Arıcılık 
Konusunda Destekleme Projesi: 
Akademisyenlerin rüzgar 
santrallerinin arıcılık faaliyetlerine 
olumsuz etkisinin olmadığının 
kanıtlandığı bir bilimsel makale 
çalışması yapılacaktır. Ayrıca, yöre 
halkına arıcılık konusunda destek 
verilecektir.

2)  Tüm işletmelerin, Ekosistem 
Değerlendirmesi sebebiyle 
“Biyolojik Çeşitlilik Değerlendirme 
Raporları”nın hazırlanması ve 
raporlanması yapılacaktır.

3)  Aydem Yenilenebilir RES 
işletmelerinin, Canlı Doğal 
Kaynakların Sürdürülebilirlik 
Yönetimi gerekliliklerini sağlayan 
“Biyolojik Çeşitlilik İzleme 
Çalışmaları” gerçekleştirilecek ve 
raporlanacaktır.

4)  Tüm santral çalışanlarına, Danışman 
veya akademisyenler tarafından 
aşağıda belirtilen biyoçeşitlilik 
eğitimleri verilecektir: 

o Yaban Hayatı ve Etik, 
o Uluslararası Düzeyde Biyoçeşitlilik ve 

Sürdürülebilir Kalkınması, 
o Biyoçeşitliliğin Önemi ve Korunması, 
o Biyokaçakçılık, 
o Habitat Çeşitliliği ve Korunması

Toplumdan Uygun Yeşil Projelerle İlgili 
Şikayetlere İlişkin TPG’ler
• Alınan haklı şikayetlerin sayısı
Projeler ile ilgili haklı şikayet 
bulunmamaktadır.

Devlet / Yerel Yönetim Onayı ile ilgili 
TPG’ler
• Tamamlanan yerel/Hükümet yetkilisi 

onaylarının sayısı

Hibrit Projesi:
Hibrit GES kapsamında Enerji Piyasası 
Denetleme Kurumu (“EPDK”), Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü (“DSİ”), Çevresel 
Etki Değerlendirmesi (“ÇED”) ve 
Kamulaştırma çalışmaları ile ilgili güncel 
bilgiler aşağıda belirtilmektedir. EPDK 
ana kaynak mevcut saha dercinden 
alınan onay sayısı 11’dir. DSİ’den alınan 
onay sayısı 8’dir. 

Kapasite Artış Projesi:
Süreci Devam Eden Kurumlar; 
- EPDK (Kapasite Artış Onayı)
- TEİAŞ (Mevcut Enerji İletim Hattı ve 

Trafo Merkezi Uyumluluğu)
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

(Çevresel Etki Değerlendirme
- TÜBİTAK (Teknik Etkileşim Analizi)

Görüş ve/veya İzin Alınması Gereken 
Diğer Kurumlar;
- Orman Bakanlığı (Orman İzin Süreci)
- Çevre ve Şehircilik, Maliye Bakanlığı 

(Kamulaştırma Süreci)
- Karayolları Genel Müdürlüğü
- Maden Teknik Arama
- Devlet Su işleri
- Devlet Hava Meydanları, Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğü
- Tarım İl Müdürlükleri veya Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı Tabiat 
Varlıkları Koruma, Tarım-Hayvancılık 
Görüşleri

- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü (SİT Alanı, Milli Park 
Görüşleri)

- Askeri Yasaklı bölge görüşü (Genel 
kurmay, Savunma Bakanlığı)

- İmar İzin ve Yapı Ruhsatı (Belediyeler 
ve/veya İl Özel İdareler)

- Valilik ve/veya Kaymakamlık (İş Yeri 
Açma ve Çalıştırma Ruhsatı)
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İnsan Kaynakları 
Aydem Yenilenebilir Enerji’nin hedefi, 
çevreye duyarlı, değer yaratan, en iyiyi 
amaçlayan yenilikçi ekipler oluşturmaktır.

• Tüm yatırım faaliyetlerinde ve diğer 
faaliyetlerinde insan haklarına saygı 
duymayı ve faaliyetlerini buna göre 
organize etmeyi, 

• Çalışanları arasında ayrımcılık 
yapılmasına hiçbir koşulda 
müsamaha göstermeden, 
çalışanlarının farklılıklarına değer 
vererek tüm çalışanları için eşit haklar 
ve fırsat eşitliği sağlamayı, 

• Kadınların iş gücüne katılımını 
desteklemeyi, Şirket’in karar 
mekanizmalarında toplumsal cinsiyet 
dengesini iyileştirmeyi ve Şirket’in 
Yönetim Kurulu ve üst yönetimlerinde 
kadınları teşvik etmeyi, 

• İstihdam oranını artırmayı, sivil 
toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak 
çalışanların işyerinde ifade özgürlüğü 
hakkını desteklemeyi, 

• Çalışanlarının güvenlik ve sağlık 
ilkelerinin ihlaline izin vermemeyi ve 
gerekli önlemleri almayı, 

• Yaşanabilir ve yeşil bir dünya için 
çevreye duyarlı olmayı ve tüm 
faaliyetlerinde doğayı koruma ilkesini 
öncelik olarak kabul etmeyi

taahhüt etmektedir.

İşe Alım
2021 yılında toplamda 43 kişi daha 
Aydem Yenilenebilir Enerji’nin yetkin 
çalışan kadrosuna dahil edilmiş ve 19 
çalışanın da rotasyonu sağlanarak 
Şirket’in bölgesel olarak iç istihdam 
düzeyi %70 seviyesine yükseltilmiştir. 
Şirket, oluşan kariyer fırsatlarında 
önceliği; ilgili pozisyon açığını iç duyuru 
kanalları aracılığıyla halihazırda 
kendi bünyesinde değer yaratan 
çalışanlarıyla paylaşarak onlardan 
gelen başvuruları değerlendirmeye 
vermektedir. Şirket’te işe alım 
konularında kararlar; çalışanın cinsiyeti, 
yaşı, inancı, etnik kökeni, milliyeti, 
medeni durumu, sağlık durumu, fiziksel 
engellerinden bağımsız olarak “doğru 
işe doğru insan” odağında alınmaktadır. 
Çalışanlarla ilk temasın gerçekleştirildiği 
işe alım süreçlerinde Cinsiyetsiz CV 
yaklaşımı ve ayrımcılığa yer vermeyen 
bakış açısıyla şeffaf bir şekilde hareket 
edilmekte, Şirket’in temel değerleri 
olan Duyarlılık, Dinamiklik ve Hayata 
Dokunmak ilkeleri doğrultusunda 
ilerlenmektedir. Şirket’in iç portalları, 
web sitesi ve kariyer sayfalarında 
yayınlanan iş ilanlarıyla başlayan 

İnsan Kaynakları Politikamız
Aydem Yenilenebilir Enerji, enerji 
sektöründe lider konumunu pekiştirmek 
için paydaşlarının beklentilerini 
karşılayacak performansı destekleyecek 
yetkinlik ve beceri grupları oluşturmayı; 
insan kaynakları yönetimi anlayışıyla, 
enerji sektörünün getirdiği kamu hizmeti 
sorumluluğunun bilincinde ve yarattığı 
ihtiyaçlara hazır olarak; Şirket’in 
değerleri ve kültürü çerçevesinde, 
etik değerlere bağlı, çevreye duyarlı, 
değer yaratan, en iyiyi ve verimliliği 
hedefleyen yenilikçi çalışanlar ve ekipler 
oluşturmayı hedeflemektedir.

Şirket İnsan Hakları Politikası ile; 
• Faaliyette bulunduğu bölgelerde 

yaşayan toplumların haklarını 
gözetmeyi, 

• İnsan haklarıyla ilgili ulusal ve 
uluslararası yasa ve yönetmeliklere 
uymayı, iş ortaklarının da uymasını 
sağlamayı,

• Tüm yatırım faaliyetlerinde 
ve bu faaliyetleri kapsayan 
operasyonlarında Birleşmiş Milletler 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
doğrultusunda karar almayı, 

işe alım süreci; adayların, yetenek, 
tecrübe ve yetkinlik ölçüm kriterleriyle 
değerlendirilmesiyle devam ederken, 
Kişilik Envanteri, Genel Yetenek ve 
İngilizce testleriyle tamamlanmaktadır.

Performans Yönetim Sistemi
Başarıyı ödüllendirmek ve çalışanların 
memnuniyetini artırmak üzere şeffaf 
bir yaklaşımla yürütülen Performans 
Yönetim Sistemi, çalışanların Şirket 
hedeflerine ne ölçüde katkısı 
olduğunu ve bu hedeflere nasıl 
ulaşıldığını tespit etmek amacıyla 
performanslarının objektif ve etkili bir 
şekilde ölçülmesi ve değerlendirilmesi 
süreçlerini kapsamaktadır. Çalışanların 
yetkinliklerine ve iş sonuçlarına 
odaklanan performans değerlendirme 
sistemi, Success Factors Performans 
Modülü üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Aydem Akademi
İnsan Kaynakları süreçlerinin 
dijitalleştirilmesi kapsamında; Aydem 
Akademi ile Şirket’in eğitim süreçleri 
Success Factors LMS Modülü’ne 
taşınmıştır. Akademi ile İç Eğitmen ve 
Aydem LED Liderlik Programları da 
başlatılmıştır. Aydem Eğitim kataloğu 
oluşturulmuş ve farklı başlıklarda 
konuşmacılarının ağırlandığı Akademi 
webinar serileri hayata geçirilmiştir. Bu 
kapsamda 2021 yılında toplam 15.718 
saat eğitim gerçekleşmiştir.

Öne Çıkan İnsan Kaynakları 
Uygulamalarımız

Aydem Eşit Hayat Programı
2020 yıl sonu itibarıyla Aydem Enerji ve 
bünyesindeki tüm şirketlerde, kültürel 
dönüşüm çalışmaları kapsamında, 
daha eşit bir Aydem, daha eşit bir 
dünya oluşturulmasına katkı sağlamak 
amacıyla “Aydem Eşit Hayat” inisiyatifi 
başlatılmıştır. Program kapsamında 
Grup genelinde politikalar, iş yapış 
biçimleri ve fiziksel anlamda çalışma 
alanları gözden geçirilerek, fırsat eşitliği 
ve cinsiyet temelli ayrımcılık konularında 
kurumsal bir duruş oluşturulması 
hedeflenmektedir.

Aydem Yenilenebilir Enerji bünyesinde 
de sürdürülen Eşit Hayat Programı ile 
cinsiyet eşitliğinin önemi vurgulanmış 
ve Şirket çalışanları cinsiyet temelli 
ayrımcılık hakkında bilgilendirilmiştir. Eşit 
Hayat Planı çerçevesinde Farkındalık 
Çalışmaları, Kariyer Yolculuğu, İş Hayat 
Dengesi ve Çalışma Alanları ile Fiziki 
Koşullar ana başlıklarından oluşan 4 
farklı konseptteki uygulama; politika, 
prosedür ve süreçlerle, fırsat eşitliği ve 
ayrımcılığın önlenmesine çalışılmaktadır.
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İnsan Kaynakları

“Aydem Eşit Hayat” inisiyatifi, daha 
eşit bir Aydem, daha eşit bir dünya 
oluşturulmasına katkı sağlamak için 
başlatılmıştır. 

Kariyer Yolculuğu: 
• Çalışan sayılarındaki cinsiyet 

eşitsizliğinin önüne geçmek için 
cinsiyet eşitliği dikkate alınarak, 
yetenek havuzlarına eşit sayıda kadın 
ve erkek aday seçilmesi

• Değerlendiricilerin farkındalığının 
artırılması ve adaylara özel 
çalışmaların yapılması (Kariyer 
yolculuğunda cinsiyet eşitliğini 
sağlamak için üst yönetim farkındalık 
çalışmaları, cam tavan sendromu ve 
özel gelişim programları)

Çalışma Alanları ve Fiziksel Koşullar: 
• Çalışma alanlarının kapsayıcılık 

bakış açısıyla değerlendirilmesi, farklı 
cinsiyetlerin özel gereksinimlerine 
cevap verecek çözümlerin hayata 
geçirilmesi (Fiziki Koşullar ve Yasal 
Uygulamalarda Cinsiyet Eşitliği) 

Aydem Yenilenebilir Enerji cinsiyet 
eşitliği kapsamında, Şirket’in kadın 
çalışanlarının temsiliyetini her alanda 
artırma hedefine yönelik aldığı 
aksiyonlar alınmakta, bunun yanı sıra 
doğum izni ve sonrasındaki süreçler 
de etkin bir şekilde yönetilmektedir. 
Çalışanların bu hakları gözetilerek 
onlar için işe dönüşü kolaylaştıran 
uygulamalar hayata geçirilmektedir. 
Yeni doğum yapan çalışanlara; 
öncelikle doğum izni akabinde, 6 aylık 
ücretsiz izin hakkı, İŞKUR destekli “yarım 
çalışma” olanağı ve uzaktan çalışma 
imkanları sunulmaktadır.

Mavi Yakaya Özel Baba Destek 
Programı
Aydem Yenilenebilir Enerji’de babalık izin 
günlerini artırılarak işte ve evde eşitlik 
süreci desteklenmektedir. Annelere ve 
yalnız ebeveynlik yapan veya çocuk 
bakımını aktif şekilde üstlenecek 
babalara esnek çalışma desteği ve 
evden çalışma imkanı sağlamaya 
yönelik süreçler tasarlandıktan sonra 
üst yönetimin onayına sunulacaktır.

Farkındalık Çalışmaları: 
• Webinarlar, odak grup çalışmaları, 

online öğrenme araçları ve farklı 
programlarla; eşitlik, çeşitlilik ve 
kapsayıcılık konularında farkındalık 
sağlanması (Toplumsal cinsiyet eşitliği 
farkındalığı için anket, odak grup 
çalışmaları, üst yönetim koçluğu, 
seminer, eğitim ve içeride farkındalık 
çalışmalarının yürütülmesi)

İş Hayat Dengesi: 
• Pandemi nedeniyle tamamen 

değişen koşullarla ilgili çalışanların 
ihtiyaç analizlerinin yapılması 

• “Evde ve İşte Eşitlik” programı 
kapsamında, iletişim çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi (İşte eşit hayat 
olabilmesi için evde de eşit hayat 
olmasını destekleyen çözümler, 
programlar, farkındalık çalışmaları)

Çalışma Modelleri
Aydem Yenilenebilir Enerji’nin “Doğru 
Yerdeyiz Biz!” mottosuyla birlikte yeni 
çalışma modelleri 6 Aralık tarihinden 
itibaren duyurulmuştur. Şirket, 
#EnerjiiçinBiz diyerek Hibrit, Uzaktan 
ve Saha çalışma modelleriyle; takım 
ruhu, çeviklik ve öncü ruhuyla birlikte 
her alanda sürdürdüğü yenilikçi tavrını 
iş yapış şekline de yansıtmaktadır. 
Çıkış noktasında pandeminin getirdiği 
zorlukları aşmak olsa da, yeni iş 
modellerinin asıl hedefleri optimum 
verimliliğe ulaşmak, dijitalleşmenin 
getirdiği imkanlardan yararlanmak, yeni 
dünya çalışma düzenini yakalamak ve 
Şirket’in rekabet gücünü artırmaktır. 
Bu sayede Şirket, bir yandan daha 
dinamik ve yenilikçi bir organizasyona 
dönüşürken, diğer yandan işin 
geleceğine öncülük etme iddiasını 
ortaya koymaktadır.

Enerjim Tamam Genç Yetenek Programı
Program kapsamında kariyer 
yolculuklarının henüz başında olan 
genç çalışanlar belirli bir eleme 
sürecinden geçirilerek yaklaşık 12 aylık 
bir eğitim sürecine dahil edilmektedirler. 
Bu yıl için 10 çalışanla başlanan 
programla Şirket’in başarısını daha 
üst seviyelere çıkaracak yöneticileri 
yetiştirmek ve yedekleme çalışmalarına 
destek olmak öncelikli olarak 
hedeflenmektedir.

S-enerji Staj Programı
Aydem Yenilenebilir Enerji’de yeni bir 
staj süreci yönetimi olan “S-enerji 
Staj Programı” hayata geçirilerek staj 
prosedürü çerçevesinde uygulamaya 
alınmıştır. Staj zorunluluğu olan tüm 
öğrencilere yaz dönemi ve kış dönemi 
olmak üzere farklı dönemlerde staj 
imkanı sağlanmıştır.

2021 Yılı Başarılarımız
Aydem Yenilenebilir Enerji’nin enerji 
sektörünün 1 numaralı işveren markası 
olma hedefi doğrultusunda; geçtiğimiz 
yıl olduğu gibi 2021 yılında da Great 
Place to Work® (GPTW) Türkiye ofisi ile 
iş birliğine devam edilmiştir. 30 yıldan 
fazla süredir sahip olduğu tecrübe 
ile, dünya çapında 60’tan fazla 
ülkede,100 milyon çalışanla yüksek 
güven kültürüne sahip Great Place to 
Work® ün sertifikasyon sistemi; Trust 
Index çalışan anketinde +500 Çalışan 
Kategorisinde %65 puanın üstünde yer 
alan şirketlerin, Great Place to Work®  
sertifikasyonu almaya hak kazanması 
üzerine kuruludur. 

Şirket, 2021 yılı için Great Place to 
Work® Turkey Enstitüsü’nün yürüttüğü 
programda Trust Index Anketi’ne %97’lik 
katılım oranıyla anketin sonucunda, 
sertifikasyon sisteminin beklentisinin de 
üzerinde bir performans göstermiş ve 82 
puan alarak 500-2.000 çalışan sayısına 
sahip şirketler arasında, Türkiye’deki en 
yüksek puanı alan 4 şirketten 1’i olarak, 
Great Place to Work® sertifikasını 
almaya hak kazanmıştır.

Güvenilirlik, hakkaniyet, takım ruhu 
ve saygı kriterlerini sürdüren Aydem 
Yenilenebilir Enerji, 2022 yılı için yapılan 
Trust Index Anketi’ne %100 katılım 
oranıyla ve aldığı 80 puan ile “Harika Bir 
İşyeri” olarak tekrar sertifikalandırılmıştır. 

Aydem Yenilenebilir Enerji, önümüzdeki 
dönemde de çalışanların mutlu 
oldukları ve enerji sektöründe kariyer 
hedefi bulunan herkesin çalışmak 
istediği bir ortam yaratmaya öncelik 
verecektir. Bu doğrultuda; İnsan 
Kaynakları Politikası çerçevesinde, 
çalışanların iş hedeflerine ulaşmadaki 
katkılarını artıracak, potansiyellerini 
ortaya çıkaracak, beklentilerini 
karşılayacak ve çalışanları geliştirecek, 
adil ve şeffaf İnsan Kaynakları stratejileri 
geliştirmeye ve uygulamaya devam 
edecektir. 
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İnsan Kaynakları

Çalışan Bilgileri
Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 2021 
sonu itibarıyla toplam 537 çalışanı 
bulunmaktadır. 

Genel Merkez Personeli 132

Hidroelektrik Santraller 340

Adıgüzel HES 17

Akıncı HES 20

Aksu HES 18

Bereket HES 21

Çırakdamı HES 16

Dalaman HES 59

Dereli HES 13

Feslek HES 14

Göktaş I HES 21

Göktaş II HES 17

Gökyar HES 21

Kemer HES 20

Koyulhisar HES 32

Mentaş HES 25

Toros HES 26

Rüzgar Santralleri 38

Söke RES 10

Uşak RES 13

Yalova RES 15

Jeotermal Santrali 18

Kızıldere JES 6

Isı Merkezi 12

Biyogaz Santrali 9

LFG Santrali 9

TOPLAM 537

İlk Okul Mezunu
79 
%15

Orta Okul Mezunu 
22 
%4

Yüksek Lisans Mezunu 
12 
%2

18-29 Yaş
94
%18

50-59 Yaş 
52 
%10

60 ve Üzeri 
11 
%2

Yüksek Okul Mezunu 
109 
%20

Lise Mezunu
202

%38

30-39 Yaş
207

%39

Lisans Mezunu
113

%21

40-49 Yaş 
173

%32

Kadın 
52
%10

Erkek
485

%90

Çalışan 
Sayısı

Eğitim 
Durumu

Yaş 
Dağılımı
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Organizasyon Şeması
Aydem Yenilenebilir Enerji’nin her 
kademesi kamusal bilinçle görev 
yapmaktadır.  

İş Sağlığı ve Güvenliği
Aydem Yenilenebilir Enerji, “hiçbir iş, insanın 
can güvenliğini tehlikeye atacak kadar önemli 
ve acil değildir” düşüncesini benimsemiştir. 

“Hiçbir iş insanın can güvenliğini 
tehlikeye atacak kadar önemli ve acil 
değildir”, düşüncesini benimsemiş olan 
Aydem Yenilenebilir Enerji, İş Sağlığı ve 
Güvenliğiyle ilgili;
• İSG risklerini kabul edilebilir risk 

seviyesine indirerek tüm süreçleri 
sürekli iyileştirmeyi,

• Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı 
ilkesiyle hareket ederek faaliyetleri 
sırasında meydana gelebilecek 
kaza veya acil durumların olası 
zararlı sonuçlarını minimum düzeye 
indirebilecek tedbirler almayı,

• Çalışma alanları içerisinde yüklenici, 
tedarikçi ve çalışanların sağlık, 
emniyet ve güvenliğine azami önemi 
göstermeyi,

• Sürekli eğitim, bilinçlendirme 
ve etkili iletişim faaliyetleri ile 
çalışanlar, tedarikçiler, ziyaretçiler, 
yerel topluluklar, paydaşlar ve 
resmi makamların konuyla alakalı 
farkındalığını artırmayı,

• İSG konularıyla ilgili tüm yerel ve 
uluslararası kanun, yönetmelik ve 
standartlar doğrultusunda hareket 
etmeyi,

• Sahip olduğu ISO 45001 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Sistemi’ni uygulayarak, 
periyodik olarak gözden geçirmeler 
ve performansın izlenmesiyle 
sistemlerin sürekli gelişimini 
sağlamayı,

• Yüklenici ve tedarikçilerin Şirket’in 
İSG Politikalarıyla uyumunu sürekli 
denetlemeyi,

• İSG performansında sürekli iyileştirme 
elde etmek için çalışmayı,

• İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi’nin 
sürekliliğini sağlayacak bilgi, insan 
kaynağı, teknoloji ve mali kaynakları 
sağlamayı,

• Faaliyetlerinde uluslararası 
standartlara ulaşmayı,

• Taahhüt edilen ve uygulanan bu 
politikayı tüm çalışanlara duyurmayı,

• Kamu ve üçüncü şahısların erişimine 
açık hale getirmeyi

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası olarak 
kabul etmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikamız
Aydem Yenilenebilir Enerji’nin paydaşları 
ve toplum için değer yaratma 
modelinin diğer bir bileşeni de yüksek 
performans ve sürekli gelişimi gözeten 
bir yaklaşımla çalışanlarına güvenli, 
sağlıklı ve motive edici bir çalışma 
ortamı sunarak, oluşabilecek kayıpları 
en aza indirmektir.

Şirket’in tüm faaliyet alanlarında 
herkesin katılımı ve tüm üst yönetimin 
desteğiyle iş sağlığı ve güvenliği 
kültürünün ve güvenli çalışma ortamının 
sağlanması, İş Sağlığı ve Güvenliği 
standartlarına tavizsiz uyum teşvik 
edilmektedir.

Genel Müdür

Hukuk 
ve Uyum 

Müşavirliği

Operasyon 
Direktörlüğü

Bakım 
ve Proje 

Direktörlüğü

Mali İşler 
Genel Müdür 
Yardımcılığı

İnsan 
Kaynakları 

Direktörlüğü

HES 
İşletmeler 
Müdürlüğü

RES, JES, LFG 
İşletmeler 
Müdürlüğü

Bakım 
Müdürlüğü

Makine İkmal 
Müdürlüğü

Proje ve 
Rehabilitasyon 

Müdürlüğü

Muhasebe 
Müdürlüğü

Bütçe ve 
Raporlama 
Müdürlüğü

Hazine 
Müdürlüğü

İnsan 
Kaynakları 
Müdürlüğü 

İdari İşler 
Müdürlüğü 

Sürdürülebilirlik, 
İSG, Çevre ve 

EYS Müdürlüğü

Satınalma 
Müdürlüğü

Bilgi 
Teknolojileri 
Müdürlüğü

İç Denetim 
Birimi

Risk ve 
Sigorta Birimi

Yatırımcı 
İlişkileri 

Müdürlüğü

Genel Müdür 
Asistanı

Kurumsal 
İletişim 

Müdürlüğü
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İş Sağlığı ve Güvenliği

2021 yılında Aydem Yenilenebilir 
Enerji çalışanlarına 17.968 adam* 
saat İSG eğitimi verilmiştir. 

• Yaşam Güvenliği ve Çevre Komitesi, saha denetimlerini 2 ayda 1 düzenli olarak 
gerçekleştirmiştir.

• İSG süreçlerinin dijital ortamda takibi için uygulama satın alınmıştır. 2022 
yılı Haziran ayına kadar ilgili uygulamanın entegrasyonunun sağlanması 
planlanmaktadır.

• İşe özel kişisel koruyucu donanımlar ve ekipmanlar belirlenerek tedariki 
sağlanmıştır.

• Yüklenici performans değerlendirme sistemi uygulamaya alınmıştır.

İSG Kaza İstatistikleri

İş Kazası İstatistikleri 2018 2019 2020 2021

Gün Kayıplı Kaza Sayısı 12 6 1 1

Toplam Kaydedilebilir Kaza 
Sayısı

33 12 7 4

TRIFR: Toplam 
Kaydedilebilir Kaza Sıklık 
Oranı

11,49 5,42 5,77 3,36

LTIFR: Gün Kayıplı Kaza 
Sıklık Oranı 

4,18 2,71 0,82 0,84

Gün Kayıplı Kaza Sıklık 
Oranı Hedefi

Yoktur 3,34 2,30 1,96

2021 Yılı İSG Uygulamalarımız
• Çalışanlara 17.968 adam*saat İSG 

eğitimi verilmiştir.
• Genel merkez bakım ekiplerine 

ve işletme çalışanlarına yüksekte 
çalışma, acil durum ve yangın 
eğitimleri verilmiştir.

• İşletmelerde bulunan iş 
ekipmanlarının yıllık periyodik 
kontrolleri gerçekleştirilmiştir.

• Çalışanların yıllık periyodik sağlık 
tetkikleri gerçekleştirilmiştir.

• Genel merkez ve tüm işletmelerde Acil 
Durum Tatbikatları gerçekleştirilmiştir.

• Sahada aktif araç kullanan 
personellere “Güvenli Sürüş Teknikleri 
Eğitimi” verilmiştir.

• İşletmelerde EKED (Etiketle-Kilitle-
Emniyete Al-Dene) uygulamasına 
geçilmiştir.

• Çalışanlara COVID-19 tedbirleri 
kapsamında bilgilendirme eğitimleri 
verilmiştir.

• Çalışanlara COVID-19 tedbirleri 
kapsamında hijyen kitleri 
dağıtılmıştır. Periyodik olarak maske 
ve dezenfektanlar işletmelere 
gönderilmiştir.

Pandemi Dönemi Önlemleri
Bilgi teknolojileri altyapılarındaki köklü 
dönüşümü, COVID-19 salgını öncesinde 
tamamlayan Şirket; bu sayede 
pandeminin başlangıcıyla iş yapış 
şekillerini hızla değiştirmeyi, ülkemizde 
vakanın görüldüğü ilk hafta itibarıyla 
pandeminin getirdiği yeni çalışma 
koşullarına geçiş yapmayı başarmıştır. 
Risk yönetimi alanındaki proaktif 
yaklaşımların ne denli kritik olduğunun 
tüm dünyada tecrübe edildiği 
pandemi sürecinde; risk yönetimini 
şirket kültürünün ve iş yapma biçiminin 
bir parçası olarak görerek, stratejik, 
finansal, operasyonel risklerin yönetimini 
doğru şekilde gerçekleştiren Aydem 
Yenilenebilir Enerji; çevik kriz yönetimi ve 
çalışanlarının duyarlılığı ve kurallara tam 
uyumu sayesinde, bu zorlu dönemde de 
performansını korumayı başarmıştır. 

Çalışanların ve diğer tüm paydaşların 
sağlığının korunması adına ise pandemi 
döneminde Senaryo Bazlı İş Sürekliliği 
Planı (COVID-19 Senaryo Çalışması), 
Acil Eylem ve İş Kurtarma Planları 
uygulamaya alınmış ve Kriz Yönetimi 
Takımı aracılığıyla salgının seyri düzenli 
olarak izlenerek gerekli aksiyonlar 
hayata geçirilmiştir. Şirket’in tüm ofis ve 
işletmelerinde hastalıktan korunmaya 
yönelik en üst düzeyde hijyen ve 
sosyal mesafe önlemleri alınırken; 
Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve sürekli 
koordinasyon halinde bulunulan diğer 
resmi mercilerin yönlendirmelerine 
eksiksiz uyulmuştur. 

Pandeminin henüz başında uzaktan 
çalışma modeline geçiş yapan Aydem 
Yenilenebilir Enerji’de, süreç içerisinde 
COVID-19 salgını kapsamında alınması 
gereken önlemler ve korunma yollarına 
ilişkin, beyaz yaka çalışanlara uzaktan 
eğitim; sahalarda görevli mavi yaka 
çalışanlara sosyal mesafe ve hijyen 
kuralları gözeterek İşbaşı (Toolbox) 
Eğitimleri verilmiştir. Şirket, çalışanlarına 
ihtiyaç duyabilecekleri sosyal desteği 
sağlamak için COVID-19 Çalışan Destek 
Hattı’nı tesis etmiş, psikolojik destek 
de dahil olmak üzere birçok branşta 
“video hekimlik” hizmeti sunmuştur. 
Risk gurubunda yer alan çalışanlar ise 
uzaktan çalışma kapsamına alınmıştır.

Bunların yanı sıra, Şirket bünyesinde 
alınan tüm acil eylem önlemlerinin, 
tüm taşeron firma çalışanları için de 
uygulanması için gerekli yönlendirmeler 
yapılmıştır.
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Çevre
Aydem Yenilenebilir Enerji, çevrenin 
korunmasını var oluşunun temel bir 
sorumluluğu olarak kabul etmektedir.

Odağına “İnsana ve Doğaya Saygı”yı 
alan bir yönetim anlayışını benimseyen, 
çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin 
ötesinde, var oluşunun temel bir 
sorumluluğu olarak kabul eden Şirket,
• Çevre tahribine neden olan unsurları 

kontrol altına almayı,
• Çevresel olumsuz etkilerin 

azaltılması ile ilgili sürekli gelişmeye 
katkıda bulunacak faaliyetleri 
gerçekleştirmeyi,

• Atıklarını azaltmayı, geri kazanımı 
sağlamayı ve kirliliği önlemeyi,

• İlgili çevre mevzuatı, yasa, yönetmelik 
doğrultusunda sahip olduğu ISO 
14001 Çevre Yönetim Sistemleri’nin 
gereksinimlerini karşılamayı,

• Çevre amaç ve hedeflerini 
oluşturarak, yıl içerisinde 
gerçekleştirilen faaliyetlerin bu amaç 
ve hedeflere uygunluğunu izlemeyi ve 
yılda en az bir defa mevcut durumu 
gözden geçirmeyi,

• Çevre Yönetim Sistemi’nin 
doğru şekilde algılanması için, 
gerekli ve yeterli şekilde belgeye 
dayandırılmasını, uygulanmasını ve 
sürekliliğini sağlamayı,

• Çevre performansında sürekli 
iyileşmeyi sağlamayı,

• Çevre dostu ve enerji verimliliğini 
önemseyen ürün ve hizmetleri tercih 
etmeyi,

• Çevresel farkındalık eğitim 
faaliyetlerini sürekli kılarak, öğrenen, 
sürekli gelişen ve paylaşan bir 
organizasyon olmayı,

• Paydaşlarıyla etkili iletişim ile çevresel 
iyileşme konusundaki girişimleri canlı 
tutmayı,

• Faaliyetleri kapsamında yürürlükte 
olan yasal mevzuatlara, standartlara, 
bağlı olduğu kurumların direktif ve 
kurallarına uymayı,

• Faaliyetlerinde uluslararası 
standartlara ulaşmayı,

• Taahhüt edilen ve uygulanan 
bu politikayı tüm çalışanlarına 
duyurmayı,

• Kamu ve üçüncü şahısların erişimine 
açık hale getirmeyi,

Çevre Politikası olarak kabul etmiştir.

Çevre Politikamız
Türkiye’nin öncü yenilenebilir enerji 
şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, 
uzun vadede başarılı olabilmek için 
paydaşları ve toplum için değer 
yaratması gerektiğine inanmakta; 
doğal kaynakların, çevrenin ve gelecek 
nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini 
gözeten bir yaklaşım benimsemektedir.

Şirket, doğal kaynakların sınırlı 
olduğunun bilinciyle, biyolojik çeşitliliğin 
korunması adına bugün ve gelecek 
için daha iyisini hayata geçirmek için 
çalışırken iklim değişikliklerine uyum, sıfır 
israf ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi 
konularına odaklanmaktadır. Ülkemizin 
sürdürülebilir büyümesine katkı 
sağlamaya ve yenilenebilir enerji 
üretimiyle çevreye, topluma ve sonraki 
nesillere daha güzel bir gelecek 
hazırlamaya devam etmektedir. 

Çevre Yönetimi
Kapasite Artışlarına İlişkin ÇED 
Süreçleri: Uşak RES kapasite artışı 
için (41 Türbin 61,5 MWm/MWe’den 
52 türbin 114,3 MWm/MWe’ye) ÇED 
Olumlu Belgesi alınmış, Proje İlerleme 
Raporlarının periyodik olarak hazırlanıp 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’na sunulması için konusunda 
uzman bir danışman firmayla anlaşılmış 
ve izlemeler başlatılmıştır. İlk rapor 
10 Aralık 2021 tarihinde Bakanlığa 
sunulmuştur. Ayrıca Söke RES ve Yalova 
RES’teki kapasite artışlarına ilişkin ÇED 
süreçleri başlatılmıştır.

Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi: 
Tüm işletmelerin Entegre Çevre Bilgi 
Sistemi (EÇBS) üzerinden onay süreci 
tamamlanmıştır.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi: 
Tüm santrallerin belgeleri alınmış olup, 
süreç aktif olarak yönetilmektedir.

Çevre Eğitimleri: Tüm işletmelerde 2021 
yılında 73.628 adam*saat çevre eğitimi 
verilmiş olup, gerçekleştirilen eğitimler 
aşağıdaki gibidir: 
• Genel Çevre Bilinci, Atık Yönetimi ve 

Sıfır Atık Eğitimleri 
• Döküntü Sızıntı Durumunda Alınacak 

Önlemler Eğitimi
• Döküntü Sızıntı Durumuna Karşı Çevre 

Tatbikatı
• Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Karbon 

ve Su Ayak İzi Eğitimleri (çevrimiçi)

3. Göz Saha Denetimleri: Tüm 
işletmelerin yerel mevzuat ve 
uluslararası performans gereklilikleri 
kapsamında çevre, sosyal ve İSG 
konularında saha denetimleri 2021 
yılında başlamış olup, raporlama süreci 
beklenmektedir.

Su Yönetimi
Su Tüketimi Takibi: 2021 yılı içerisinde 
kullanım suyu miktarlarını azaltma 
adına “debi limitörü” uygulaması 
başlatılarak, toplam su tüketimi 2020 
yılına göre %30 azaltılmıştır. 

Proses Suyu Analizleri: Yılda 1 kere 
üretim yapan santrallerde; mansap 
ve membadan alınan örneklerle su 
analizleri yapılarak, santrallerin suya 
herhangi bir etkisi olup olmadığı kontrol 
edilmektedir.

Atık Su: Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 
sahip olduğu HES, RES, JES ve çöp gazı 
tesislerinde atık su yönetimi fosseptikler 
aracılığıyla sağlanmakta, belli 
periyotlarla çekim yapılarak sözleşmeli 
yerel arıtma sistemine verilmektedir. 
Tüm işletmelerin Atık Su Bilgi Sistemi’ne 
(EÇBS) kayıt işlemleri tamamlanmıştır.

Mansap Su Kullanım Hakları Raporları: 
DSİ ile yapılan Su Kullanım Hakkı 
Anlaşması çerçevesinde 10 yılda 1 
Mansap Su Kullanım Hakları raporları 
yenilenmesi gerekmektedir. Bu 
sebeple, Çırakdamı HES ve Dereli HES 
raporlarının revizyon süreci başlatılmıştır. 
2022 yılında ise Toros HES Mansap Su 
Kullanım Hakları raporu yenilenmesi 
süreci başlatılacaktır.
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Çevre

2021 yılında bir önceki seneye göre kişi başı 
oluşan atık miktarı %40 azalmıştır.  

olan Göktaş 1, Gökyar HES ve 
Koyulhisar HES bildirimleri yapılmış 
olup, kapsam dışı yazısı alınmıştır.

• EAYP (Endüstriyel Atık Yönetim Planı) 
onayları dolacak işletmelerin başvuru 
süreci devam etmektedir.

İklim Değişikliği Yönetimi
Karbon Sertifikasyonu: Aydem 
Yenilenebilir Enerji’nin tüm santralleri 
için uluslararası standartlarda karbon 
veya yeşil enerji sertifikasyon süreçleri 
yürütülmektedir. 
• “Verified Carbon Standard (VCS)” 

için Toros HES, Akıncı HES, Koyulhisar 
HES, Düzce Aksu HES, Çırakdamı HES, 
Dereli HES, Uşak HES ve

• “The International REC Standard 
(I-REC Standard)” için Göktaş 1-2 
HES, Mentaş HES, Dalaman 1-5 
HES, Gökyar HES, Bereket 1-2 HES, 
Feslek HES, Adıgüzel HES, Kemer HES, 
Kumkısık Çöp Gazı Santrallerinin

kayıt işlemleri 2021 yılında 
tamamlanmıştır.

Emisyon Ticareti: Şirket, 2021 yılında 
toplamda 6,9 milyon MWh’den fazla 
elektriğe denk gelen sertifikayı hizmete 
sunmuştur. Hazırlanan sertifikaların 
%88’i VCS, %12’si ise I-REC kapsamında 
oluşturulmuştur. Şirket bu kapsamda 
yaklaşık 2,4 milyon ABD doları ek gelir 
elde etmiştir.

Karbon ve Su Ayak İzi Takibi: Aydem 
Yenilenebilir Enerji, iklim değişikliğiyle 
ilgili farkındalık ve çevre duyarlılığını 
Şirket kültürü ve stratejisine yerleştirme 
yaklaşımı ve çabalarına ek olarak su 
ve karbon ayak izi takibi konusunda 
da proaktif şekilde aksiyon almıştır. 
Şirket, su ve karbon ayak izi envanterini 
2018 yılından itibaren hesaplayıp 
doğrulatmaktadır. Şirket, 2021 yılı 
hesaplama çalışmalarına ise devam 
etmektedir.

Karbon Saydamlık Projesi (CDP): Şirket 
kültürüne iklim değişikliği ve çevresel 
süreçlerin yönetilmesi konusunu küresel 
trendlerle eş zamanlı entegre ederek 
zamanla dünyada lider konuma 
gelebilmeyi hedefleyen Aydem 
Yenilenebilir Enerji, ikinci kez CDP İklim 
Değişikliği ve Su Güvenliği anketlerine 
cevap vermiş, 2021 yılında derecesini 
yükselttiği her iki anketten de “B” 
notunu almıştır.

Düşük Karbon Kahramanı Ödülü: 
Yıllık 230 bin tonun üzerinde CO2 
emisyonunu önleyen Aydem 
Yenilenebilir Enerji bünyesindeki Akıncı 
HES, 2021 yılında Sürdürülebilir Üretim 
ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından 
üçüncü kez “Düşük Karbon Kahramanı 
Ödülü”ne layık görülmüştür.  

Atık Yönetimi
• Operasyon süreçlerinde proses bazlı 

atık oluşumu gerçekleşmemekle 
birlikte, oluşan atıklar bakım 
çalışmaları sırasında ortaya 
çıkmaktadır. 2021 yılında bir önceki 
seneye göre kişi başı oluşan atık 
miktarı %40 düşmüştür.

• Katı ve sıvı haldeki tüm tehlikeli 
veya tehlikesiz atıklar; çevreye zarar 
vermeden, yönetmelikler kapsamında 
kaynağında ayrı toplanarak düzenli 
olarak geçici atık depolama 
sahasında biriktirilmektedir. Tüm 
işletmelerin atıkları periyodik olarak 
(yılda en az iki) sözleşme yapılan 
lisanslı geri kazanım/dönüşüm veya 
bertaraf tesislerine gönderilmektir.

• Tüm işletmeler için 2021 atık ve 
jeneratör beyanları Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Müdürlüklerine 
2022 Mart ayı sonuna kadar 
yapılacaktır.

• Bereket 1-2 HES, Çırakdamı HES, 
Dereli HES, Düzce Aksu HES, Feslek 
HES, Gökyar HES, Koyulhisar HES, 
Kumkısık LFG, Söke RES, Uşak RES, 
Yalova RES işletmelerine Sıfır Atık 
Belgesi alınmıştır. 2021 yılı ilk çeyreği 
itibarıyla, üretimde olan tüm Aydem 
Yenilenebilir Enerji işletmeleri Sıfır Atık 
Belgesi almaya hak kazanmıştır.

• BEKRA (Büyük Endüstriyel Kaza 
Risklerinin Azaltılması) kapsamında 

Biyoçeşitlilik 
• Tüm işletmelerin, ekosistem 

değerlendirmesi kapsamında Biyolojik 
Çeşitlilik Değerlendirme raporlarının 
hazırlanması ve raporlanmasının 
yapılması planlanmaktadır.

• Aydem Yenilenebilir Enerji RES 
işletmelerinin, Canlı Doğal 
Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi 
gerekliliklerini sağlayan Biyolojik 
Çeşitlilik İzleme Çalışmaları 
gerçekleştirilecek ve raporlanacaktır. 
RES’lerde halihazırda ornitolojik 
(kuş) ve mammalojik (yarasa) izleme 
çalışmaları yürütülmektedir. Uşak ve 
Yalova RES’lerde ise kuş ölümlerinin 
önüne geçilmesi amacıyla türbin 
kanatları mora boyanmıştır. Genel kuş 
koruma planları kapsamında; Scottish 
Natural Heritage metodolojisine göre 
izleme çalışmaları ve Atienza-2014’e 
göre karkas taramaları yapılırken, 
gözlem verileri baz alınarak çarpışma 
risk modeli oluşturulmuştur.

• Portföyündeki HES’lerde balık 
geçitleriyle su yaşamını korumaya 
özen gösteren Şirket, Göktaş HES’te 
hayata geçirdiği balık asansörü 
aracılığıyla, akarsu içerisinde 
balıkların yaşam devamlılıklarını 
desteklemektedir. Yine HES’lerde 
can suyu değerleri anlık olarak takip 
edilmekte ve proses suyu kalitesinin 
düzenli ölçümü yapılmaktadır.

• Şirket, gerçekleştirdiği ağaçlandırma, 
bitkilendirme ve bitkisel toprak 
yönetimi uygulamalarıyla etki 
alanında yer alan bölgelerde floranın 
korunmasına katkı sağlamaktadır. 

• Aşağıda belirtilen santrallerinin 
yasal sınırları ve yakın çevresi içinde 
korunması gereken tüm alanların 
koruma çalışmalarına temel olacak 
biyolojik çeşitlilik ve planlama 

çalışmalarında destekleyici bazı 
aksiyonlarının alınması için yapılacak 
projeler:
• Kemer HES Baraj İşletmesi için 

50 adet yarasa evleri kurulumu 
ve popülasyon artışı sayesinde 
tarım zararlılarıyla mücadele takibi 
projesi: Santral bölgesinde yer alan 
bir meslek okuluyla anlaşılarak 50 
adet yarasa evi yaptırılacaktır. 
Evlerin yapımı bittikten sonra 
danışmanla birlikte belirlenen 
bölgelere de yarasa evleri 
kurulacaktır.

• Göktaş HES Baraj İşletmesi için 
sahanın 5 adet fotokapanla 
izlenmesi ve video sunumu projesi: 
Fotokapanların kurulumuyla 
baraj bölgesi fauna envanteri 
çıkarılacaktır.

• Söke RES İşletmesi’nde arıcılık 
faaliyetlerinin izlenmesi, RES’in 
arılar üzerine etkilerinin tespiti ve 
yöre halkının arıcılık konusunda 
destekleme projesi: Akademisyenler, 
rüzgar santrallerinin arıcılık 
faaliyetleri üzerindeki etkileri konulu 
bir bilimsel makale çalışması 
yapacaklardır. Ayrıca, yöre 
halkına arıcılık konusunda destek 
verilecektir.

• Tüm santral çalışanlarına yönelik, 
danışman veya akademisyenler 
tarafından aşağıda belirtilen konu 
başlıklarında biyoçeşitlilik eğitimleri 
düzenlenecektir: 
• Yaban Hayatı ve Etik, 
• Uluslararası Düzeyde Biyoçeşitlilik 

ve Sürdürülebilir Kalkınması, 
• Biyoçeşitliliğin Önemi ve Korunması, 
• Biyokaçakçılık, 
• Habitat Çeşitliliği ve Korunması.
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Aydem Yenilenebilir Enerji, kurumsal sosyal 
sorumluluk projeleriyle Türkiye’nin hassas 
kitlelerine yarar sağlamaya devam etmektedir.

28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve 
başta Akdeniz ve Ege kıyılarında olmak 
üzere Türkiye’nin birçok ilinde meydana 
gelen yaygın ve yine ülkemizin birçok 
bölgesinde meydana gelen sel 
felaketlerinden zarar gören afetzede 
vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması 
için AFAD tarafından başlatılan “Yangın 
ve Sel Afeti Yardım Kampanyası”na 
Aydem Yenilenebilir Enerji tarafından 4 
milyon TL bağış yapılmıştır.

Aydem Yenilenebilir Enerji, “hayat için 
enerji” vizyonuyla enerjinin hayatın tüm 
alanlarında öneminin farkındalığıyla; iş 
hayatına, çevresel hayata ve toplumsal 
hayata saygı kapsamında öncü 
inisiyatifler geliştirmektedir.

İş Hayatına Saygı
Aydem Yenilenebilir Enerji, kurumsal 
yönetim yapısını çağın gerekliliklerine 
uygun bir şekilde güncelleyerek ve 
yeni teknolojilere uyum sağlayarak 
verimliliğin ve finansal performansını 
artırmaya çalışmaktadır. Çalışanların 
en önemli Şirket paydaşı olduğu 
bilinciyle onlara güvenli, sağlıklı ve 

motive edici bir çalışma ortamı sunarak, 
oluşabilecek kayıpları en aza indirmeyi, 
yüksek performans ve sürekli gelişimi 
gözeten bir yaklaşım benimsemektedir. 
Bu kapsamda;
• Şirket’in kadın çalışanlarına verdiği 

değeri yansıtmak için Söke’de rüzgâr 
santrallerine kadın çalışanların isimleri 
verilmiştir.

• COVID-19 sürecinde çalışanların 
sağlığını gözetmek amacıyla 
vardiyada minimum sayı, genel 
merkezde hibrit sistem ve 
uzaktan çalışma uygulanmaları 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

• Yeni anne olan kadın çalışanların 
doğum izni sonrası kendilerini daha 
rahat hissetmelerini sağlamak için 
Genel Müdürlük binasında süt odası 
faaliyete geçirilmiştir.

• Genel Müdürlük ve saha çalışanlarının 
eğitimine büyük önem verilmektedir. 
Bu doğrultuda lisans stajyer alımı 
gerçekleştirilmekte ve Şirket’in 
stajyer sayısının her yıl artırılması, 
2026 yılına kadar ise 100 genç 
kadın stajyer istihdamı yaratılması 
hedeflenmektedir.

Aydem Yenilenebilir Enerji, toplumun, 
etkileşime geçtiği ve faaliyet 
alanlarında etkilediği tüm kesimlerini 
önemsemekte ve topluma değer 
katmak için çalışmaktadır. Toplumsal 
Hayata Saygı teması ile Şirket, faaliyet 
gösterdiği bölgelerde yerel istihdama 
katkı sağlamakta, aynı zamanda yerel 
halkın kalkınmasına toplumsal projelerle 
destek olmakta ve kurumsal sosyal 
sorumluluk projeleriyle toplumun hassas 
kitlelerine yarar sağlamaya özen 
göstermektedir.

2017 yılından itibaren 6.500’den fazla 
kişinin yararlandığı eğitim, çevre, sağlık 
ve bölge halkının gelişimine yönelik 
8 farklı sosyal sorumluluk projesine 
yaklaşık 7,5 milyon TL tutarında yatırım 
yapılmıştır. 2020 yılında COVID-19 
salgını ile mücadele eden ülkemiz adına 
da “Biz Bize Yeteriz” kampanyasında 3 
milyon TL’lik yardım sağlanmıştır. 

Çevresel Hayata Saygı
Aydem Yenilenebilir Enerji, doğal 
kaynakların sınırlı olduğunun bilinciyle 
tüm projelerinde bugün ve gelecek için 
daha iyisini hayata geçirmek amacıyla 
çalışmaktadır. Şirket’te çevresel hayata 
saygı ilkesi doğrultusunda; yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımının 
artırılması, iklim değişikliklerine 
uyum, sıfır israf ve sürdürülebilirliğin 
desteklenmesi konularına 
odaklanılmaktadır. Aydem Yenilenebilir 
Enerji ayrıca, faaliyet coğrafyalarında 
biyoçeşitliliğin korunmasına azami 
saygıyı göstererek etkin bir su politikası 
uygulamaktadır. Çevresel hayata saygı 
kapsamında;
• Aydem Yenilenebilir Enerji, %100 

yenilenebilir enerji kaynaklarından 
enerji üreterek, ülkemizin sürdürülebilir 
büyümesine katkı sağlamakta ve 
iklim kriziyle mücadele kapsamında 
çevrenin ve gelecek nesillerin 
ihtiyaçlarını gözetmektedir.

• Şirket’in tüm santralleri ISO 14001 
Çevre Yönetim Standartları 
sertifikasına sahip olmakla birlikte, 
bu standartlar doğrultusunda, 
“Doğaya Saygı” ilkesi çerçevesinde 
işletilmektedir.

• Rüzgâr santrallerinde kuş ölümlerinin 
nedeninin araştırıldığı C.V. Long & J.A. 
Flint & P.A.Lepper tarafından yapılan 
çalışmalarda, böcekleri en çok çeken 
rengin beyaz olduğu, en az çeken 
rengin ise gri olduğu tespit edilmiştir. 
Gri renginin bulutlu havalarda uçaklar 
ve helikopterler gibi hava araçlarının 
görüşlerinde sıkıntı yaşamasına yol 

açabileceğinden yola çıkılarak; Uşak 
ve Yalova RES türbinleri, yine aynı 
araştırmaya göre böceklerin dikkatini 
en az çeken ikinci renk olan mora 
boyanmıştır.

• Şirket’in operasyonlarının çevreye 
olan etkisini en aza indirmek adına, 
faaliyetler sonucu ortaya çıkan 
atıklar türlerine göre ayrıştırılmakta, 
miktarları düzenli olarak ölçülerek 
takip edilmektedir. 2021 yılı ilk çeyreği 
itibarıyla, üretimde olan tüm Aydem 
Yenilenebilir Enerji işletmeleri Sıfır Atık 
Belgesi almaya hak kazanmıştır.

• Şirket’in tüm hidroelektrik 
santrallerinde balık geçidi 
uygulamalarıyla su yaşamının 
devamlılığı ve sürdürülebilirliğine katkı 
sağlanmaktadır. Yüksek kotlu Göktaş 
HES’te ise, balık asansörü aracılığıyla, 
akarsu içerisinde balıkların yaşam 
devamlılıkları desteklenmektedir.

• Şirket’in rüzgar santralleri kuş göç 
yolları üzerinde bulunmamaktadır. 
Söz konusu santrallerde ornitolojik 
(kuş) ve mammalojik (yarasa) izleme 
çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 
Şu ana kadar herhangi bir kuş veya 
yarasa ölümüne rastlanmamıştır.

• Çevre Politikası kapsamında 
Şirket’in tüm faaliyetlerinde mevcut 
florayı korumak için gerekli tüm 
önlemleri alınarak ağaçlandırma 
ve bitkilendirme çalışmalarına özen 
gösterilmektedir.

• Benimsenerek pratik olarak da 
hayata geçirilen değerlere her 
koşulda bağlı kalınmaktadır. Örneğin; 
yazışmaların, Envision projesi (evrak 
kayıt) sayesinde dijital ortamda 
yapılmasıyla birlikte kağıt tasarrufu 
sağlanmaktadır. 
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk

2017’den bu yana 8 farklı sosyal sorumluluk 
projesine, 7,5 milyon TL yatırım yapılmıştır. 

Toplumsal Hayata Saygı
Uygun fiyatlı, güvenilir ve modern 
enerji hizmetlerine evrensel erişimin 
sağlanması tüm dünyanın odaklandığı 
küresel amaçlardan birisidir. Bu talebin 
kesintisiz, güvenilir ve düşük maliyetlerle 
karşılanması, kaynak çeşitlendirmesine 
gidilerek bilhassa yenilenebilir enerji 
kaynaklarının daha çok kullanılmasıyla 
mümkün olacaktır. Enerji arzı içerisinde 
yenilenebilir enerji kaynaklarının payını 
artırmak Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 
toplumsal hayata saygısının odak 
konularındadır. Şirket bununla birlikte 
faaliyet gösterdiği bölgelerde öncelikle 
istihdamla yerel ekonomiye katkı ve 
toplumsal projelerle sürdürülebilir 
kalkınmayı desteklemektedir. Toplumsal 
hayata saygı kapsamında;
• Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) 

başta olmak üzere çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarıyla sosyal sorumluluk 
projeleri yürütülmektedir. LÖSEV 
ile ortaklaşa hediye ve bağış 
kampanyası gerçekleştirilmiştir. 
Şirket’in işletmelerinin bulunduğu 
bölgelerdeki okul, cami, kütüphane 
ve yol çalışmalarına destek 
sağlanmaktadır. Bölgesel istihdama 
öncelik verilmekte, üniversitelerin 
kariyer fuarlarına katılım sağlanarak 
yeni mezun olacak öğrencilere 
gelecek konusunda yol gösterici 
olmaya çalışılmaktadır.

• Şirket, COVID-19’la Milli Dayanışma 
Kampanyası’na yaptığı bağışlarla 
destek olmuştur.

• Şirket oluşturduğu İnsan Kaynakları 
ve İnsan Hakları Politikalarıyla 
iş hayatına, çevresel hayata 
ve toplumsal hayata saygısını 
çalışanlarına ve çalışan adaylarına 
da aktarmaktadır.

• Faaliyet bölgelerindeki çalışmalara 
ek olarak ülkemizde yaşanan orman 
yangınlarının yaralarının sarılması 
için önemli miktarda fidan bağışı 
gerçekleştirilmiştir.

• AKUT (Arama Kurtarma Derneği) 
iş birliğinde ülkemizde ilk olan 
Geleceğimiz İçin El Ele Projesi 
kapsamında santral çevrelerinde 
yer alan köylerdeki yöre halkına 
yönelik orman yangınları ve sel 
konularında bilinçlendirme eğitimleri 
gerçekleştirilmektedir.

• 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Günü UN Women’ın 
başlattığı 16 günlük aktivizm 
kapsamında Şirket’in Genel Müdürlük 
binası turuncu renkle aydınlatılmış 
ve duvara da #kayıtsızkalmayın 
farkındalık hashtag’i yansıtılmıştır.

• Tüm santrallerde Karbon Emisyonu 
Azaltımı Sertifika İzlemeleri (VCS 
&GS) ve Yeşil Enerji Sertifika (IREC) 
çalışmalarına son hızla devam 
edilmektedir. Şirket bünyesinde 
Gold Standard’a sahip 2 santral, 
Yenilenebilir Enerji Sertifikası’na 
(I-REC) sahip 15 santral, Gönüllü 
Karbon Standardı (VCS) sahip olan 7 
santral bulunmaktadır. 

• Aydem Yenilenebilir Enerji, 2050 
yılında ise karbon nötr olmayı 
hedeflemektedir. Bu doğrultuda, 
2025 yılında üretim başına emisyon 
yoğunluğunun %30, 2035 yılında ise 
%65 azaltılması hedeflenmektedir. 
Şirket’in bu hedef doğrultusundaki 
uygulamalarından bazıları şunlardır:
• LED Aydınlatma Dönüşüm Projesi 

(490 tCO2/yıl düşüş)
• A++ ürün grupları kullanımı (600 

tCO2/yıl düşüş) 
• Araç Takip Sistemi (899 tCO2/yıl 

düşüş)
• Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) 

(Kağıt tüketiminde %70 düşüş)
• Karbon, su ayak izi ve atık yönetimi 

konusunda 1.774 adam saat 
eğitim

• Enerjimizle Geleceği Aydınlatıyoruz 
kampanyasına katılım sağlanarak 
santral çevresinde yer alan köy 
okullarına toplamda 1.000 adet kitap 
bağışı gerçekleştirilmiştir.

• Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir 
toplumsal gelişimin dayanaklarından 
bir tanesinin toplumsal cinsiyet eşitliği 
olduğunun bilinciyle “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Eğitmenleri” 
yetiştirmek için 30 gönüllü çalışanın 
eğitim alması sağlanmıştır. 2022 
yılında tüm Şirket çalışanlarının 
bu konuda eğitim alması 
amaçlanmaktadır. Sonraki aşamada 
ise bu eğitimin Şirket sınırları dışına 
taşınarak KODA (Köy Okulları Değişim 
Ağı) iş birliğiyle faaliyet bölgelerindeki 
öğretmen ve öğrencilere eğitimler 
düzenlenmesi planlanmaktadır.

• Tüm paydaşlarla iletişim, santrallerde 
görevli “Halkla İlişkiler Sorumluları’’ 
tarafından aylık periyodik olarak 
mahallinde sürdürülmektedir. Şikayet 
ve öneri kutuları aracılığıyla toplanan 
paydaş önerileri dikkate alınmakta, 
değerlendirilmekte ve hızla çözüme 
kavuşturulmaktadır. Aydem 
Yenilenebilir Enerji, şikayeti yönetmek 
için hem çalışanları hem de etkilenen 
yerel toplumu kapsayan bir Şikayet 
Prosedürü de geliştirmiştir. Prosedüre 
uygun olarak; paydaşlar yerel 
düzeylerde (Muhtarlar) tanımlanmış 
ve listelenmiştir. Her muhtarlığa, 
yerel halkın formları doldurarak 
şikayetlerini iletebilecekleri ve kutuya 
bırakabilecekleri şikayet posta 
kutuları yerleştirilmiştir.

• Şirket, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle 
özellikle faaliyet bölgelerinde 
eğitim başta olmak üzere ihtiyaç 
alanlarını tespit ederek verdiği maddi 
destekle bu ihtiyaçların giderilmesine 
katkıda bulunmaktadır. Bunların öne 
çıkanlarına aşağıda yer verilmektedir:
• Sarayköy Sakarya Ortaokulu’na 

500 adet kitap yardımı yapılmıştır.
• Çivril Lütfiye Altaş İlkokulu ve 

kütüphane yenileme çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.

• İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi, Pamukkale 
Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi ile nitelikli iş gücünün 
kazandırılması, lisans öğrencilerinin 
gelişimi ve iş hayatında deneyim 
kazanmaları için burs, staj ve 
mezuniyet sonrası istihdam 
programları yürütülmektedir.

• Şirket santrallerinin bulunduğu 
ilçe ve köylerdeki okulların yapımı, 
tadilatı ve rehabilitasyonuyla ilgili 
çalışmalar devam etmektedir. Bu 
kapsamda Adana’da Darıçukuru 
İlköğretim Okulu, Işıkkaya İlköğretim 
Okulu, Köprücük İlköğretim Okulu 
ve Yahyalı Yenilenebilir Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Meslek Lisesi’nin 
inşaat ve rehabilitasyon çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Yine bu 
okullardaki öğrencilere kırtasiye ve 
giyim yardımı yapılmıştır.

• Gazetecilik öğrencilerinin 
eğitimlerine destek olabilmek 
adına Denizli Gazeteciler Cemiyeti 
tarafından düzenlenen online 
eğitime sponsor olunmuştur. 
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk

“Hayat için Enerji” vizyonuyla, iş, çevresel ve 
sosyal hayat için inisiyatifler geliştirilmektedir.

• Yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak 
ve yaşam standartlarını iyileştirmek 
için faaliyet bölgelerinde altyapı 
çalışmaları yapılmaktadır. Bu 
kapsamda Adana, Uşak ve 
Denizli’de köy yolları yapılmıştır. 
Yalova’da köylerde su deposu 
yapımına destek verilmiştir. 
Adana’da da yöre halkının 
ihtiyaçlarını karşılamak için camiler 
ve mezarlıklar inşa edilmiştir. Yerel 
kuruluşların faaliyetlerini en son 
teknolojilerle ve eksiksiz olarak 
sürdürebilmeleri için yapılan 
çalışmalar kapsamında binalarının 
rehabilitasyonu ve araç alımı gibi 
konularda Orman Müdürlüklerine 
destek olunmuştur.

• Kendi Kendine Çalışan Okul 
Projesi ile Denizli’de Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından belirlenecek 
bir okula güneş paneli kurulması 
planlanmaktadır. Okul kendi 
enerjisini ürettiğinde, enerji 
maliyetinden edilen tasarruf okulda 
yeni bir laboratuvar inşa etmek için 
kullanılacaktır.

• Gezici sağlık merkezleriyle 
düzenlenen aşı kampanyalarıyla 
faaliyet bölgelerindeki köy 
okullarına ulaşılarak çocuklarımızın 
daha sağlıklı bir geleceğe 
hazırlanmasına katkıda 
bulunulmuştur.

• Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)- 
IEEE ile yıllık ana sponsorluk 
sözleşmesine imza atılmıştır.

• Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 
İmamoğlu İlk ve Ortaokulu’na 
toplamda 3 adet teknoloji sınıfı 
kurulmuştur.

• Büyükoturak Köyü İlk ve 
Ortaokulu’nun tüm faaliyet 
alanlarının yenileme çalışması 
yapılmıştır.

• Narlı Kaymakamlığı’na bağışta 
bulunularak mahallede kurulan 
çocuk parkının oyun alanının 
kurulumuna katkı sağlanmıştır.

• Faaliyet bölgelerinde yer alan köy 
okullarına toplamda 2.000 adet 
kitap bağışı gerçekleştirilmiştir. Yine 
deneme sınavı ihtiyacı bulunan bir 
okula 300 fasikül bağışı yapılmıştır.

• Eğitime Destek Projesi 
kapsamında Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi’nde ve Mentaş HES’in 
faaliyet gösterdiği İmamoğlu 
Belediyesi’nde bulunan iki ilkokulda 
Teknoloji Laboratuvarı’nın kurulumu 
gerçekleştirilmiştir.

• Yalova RES’in faaliyet gösterdiği 
Mecidiye Köyü halkının içme suyunu 
karşılayan kuyunun enerjisini 
sağlayan 22 adet güneş paneli 
yenilenmiştir. 

• Uşak RES’in faaliyet gösterdiği 
Banaz İlçesi’nde yaşayan çocuklar 
için futbol forması ve ayakkabısı 
tasarlatılarak üretilmiştir. 
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Genel Kurul Yönetim Kurulu

Bağlı 
Ortaklıklar

8 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 
yılı olağan genel kurul toplantı bilgilerine 
https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/
yatirimciiliskileri/genel-kurul adresinden 
ulaşabilirsiniz.

2021 yıl içerisinde olağanüstü genel kurul 
toplantısı yapılmamıştır. 

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin bağlı 
ortaklıkları aşağıdaki gibi olup, Şirket 
tamamının %100 hissedarı konumundadır. 

1- Ey-Tur Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret 
Ltd. Şti. - Hidro enerji kaynağı kullanarak 
elektrik üretimi

2- Başat Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. 
- Hidro enerji kaynağı kullanarak elektrik 
üretimi

3- Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret 
A.Ş. – Elektrik ticareti 

4- Akköprü Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. - 
Hidro enerji kaynağı kullanarak elektrik 
üretimi

İDRİS KÜPELİ
Yönetim Kurulu Başkanı
ABD Florida International University’de Finans ve İşletme 
çift anadal lisans eğitimi sonrası, ABD Miami University’de 
aynı bölümler üzerine yüksek lisans programını (MBA) 
tamamladı. Kariyerine Laurel Oak Financial Services 
şirketinde başladı. 2005-2009 yılları arasında ABD 
Morgan Stanley’de Direktör pozisyonunda çalıştı ve 
ardından 2009-2012 yılları arasında ABD Miami’de 
bulunan NextEra Energy’de Proje Direktörü olarak 
devam etti. 2012 yılında Türkiye’ye dönerek, Türkiye ve 
Azerbaycan’ın bugüne kadar başarı ile yürüttükleri 
enerji alanındaki en önemli projelerinden biri olan 
TANAP, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nde, 
Proje Finansmanı ve Ticaret Direktörlüğü görevini 2014 
yılına kadar sürdürdü. Ardından, SOCAR Türkiye’nin 
Yatırımlardan Sorumlu Grup Başkanlığı (CIO) görevini 
yürüttü. Küpeli, 2018 yılı itibarıyla Aydem Enerji’de İcra 
Kurulu Başkanı (CEO) ve Aydem Yenilenebilir Enerji’de 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.

ÖMER FATİH KEHA 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü mezunu olan Keha’nın sektörde 
10 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır. Ömer Fatih Keha, 
kariyerine Kalyon Grup’ta başladı. Sonraki yıllarda Adalı 
Holding’de çeşitli yönetici pozisyonlarında bulunarak 
Adalı Yenilenebilir Enerji’nin Genel Müdürlüğü görevini 
yürüttü. Son olarak, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Elektrik Üretim AŞ’de Genel Müdür Danışmanı 
olarak çalışan Keha, Keban HES ve Karakaya HES 
rehabilitasyon projelerinin başlamasında ve yönetiminde, 
EÜAŞ-TETAŞ birleşmesinde önemli görevler aldı. Keha, 
2018 yılında Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü 
olarak göreve başlamıştır.

MEHMET GÖKAY ÜSTÜN 
Yönetim Kurulu Üyesi
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan 
Üstün’ün, 24 yıllık mesleki tecrübesi bulunmaktadır. İş 
hayatına 1997 yılında Eksim Dış Ticaret A.Ş.’de Tüccar 
pozisyonuyla başlayan Üstün, Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nda 
(İSPAT) Baş Proje Direktörü, Trakya Kalkınma Ajansı’nda 
Genel Sekreter, Eksim Yatırım Holding’de Genel Müdür 
Yardımcılığı, Shanghai Eti Mining Chemicals Co.’da 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. Son olarak 
kuruluş aşamasında Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı 
MTA Uluslararası Madencilik A.Ş.’de Genel Müdürlük 
görevini yürüten Üstün, 2021 yılında Aydem Yenilenebilir 
Enerji’ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. 
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Yönetim Kurulu

Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu 
Sürdürülebilirlik Danışmanı’dır, TGSD’yi temsilen GENÇ 
TGSD-Sürdürülebilirlik Platformu kurucu mentörüdür. 

UN Global Compact Türkiye üyesidir, Çevre Çalışma 
Grubunda çalışmaktadır. KAGİDER (Kadın Girişimciler 
Derneği) Başkanlığı yapmış̧, Yüksek İstişare Kurulu Üyesidir. 
İtalya Kültür Bakanlığı’na bağlı “Accademia Italiana della 
Cucina Istanbul” Yönetim Kurulu Başkanı’dır. İtalya ve 
Türkiye arasında tarıma dayalı ekonomilerin ve gastro-
ekonominin gelişmesine odaklı çalışmalar yapmaktadır. 

Şarap Dostları Derneği’nin 1989 yılında kuruluşunda yer 
almış, Ocak 2020’den itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 
yapmaktadır. Bağcılığın ve şarap kültürünün gelişmesi 
misyonu ile çalışmalar yapmaktadır. FODER (Finansal 
Okuryazarlık ve Erişim Derneği) kurucu üyesidir, 6 yıl 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 

Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkan Danışmanı’dır. 
Türkiye’de sürdürülebilirlik prensiplerini, iş stratejisine 
entegre ederek ekonomik, sosyal ve çevresel fayda 
yaratmanın önemine dikkat çekmek amacıyla, 
CNBC-e’ de “Sürsün Bu Dünya!”® programını hazırlayıp 
sunmuştur. DEİK Türk-İngiliz İş Konseyi İcra Kurulu Üyeliği 
yapmış,’’Grow with Turkey’’ platformunun kuruluşunda 
bulunmuştur. Faruk Bil ile evli, Ömer Fuad’ın annesidir. 

ASYA VUSLAT SALDANLI 
Yönetim Kurulu Üyesi
Lise eğitimi Denizli’de tamamlayan ve Washington, 
DC’de Mentora College’da bir yıl İngilizce eğitimi alan 
Asya Vuslat Saldanlı, George Mason Üniversitesi Sistem 
Mühendisliği Bölümü’nü tamamladı. Okulda özellikle 
yöneylem araştırması ve yenilenebilir enerji konularına 
yoğunlaşan Asya Vuslat Saldanlı, bitirme projesini 
uçan araçlardan oluşan bir ulaşım ağının geliştirilmesi 
ve optimizasyonu üzerine yaptı. Saldanlı, 2020 yılında 
mezun olduktan sonra Türkiye’ye döndü ve Aydem Enerji 
bünyesine katıldı. Aydem Enerji’nin alt şirketlerinde çeşitli 
projelerde aktif olarak faaliyetlerini sürdüren Asya Vuslat 
Saldanlı, Aralık 2021’de Şirket’in Yönetimi Kurulu Üyesi 
olarak görev almaya başlamıştır.

SERPİL DEMİREL 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Serpil Demirel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalürji 
Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesine sahiptir. 
Kariyerine 1993 yılında Eczacıbaşı bünyesindeki Doğa 
Madencilik’te Satış Mühendisi olarak başlayan Demirel, 
1999-2004 yılları arasında Pazarlama ve Satış Müdürü 
olarak görevini sürdürdü. 2004 yılında Eczacıbaşı 
bünyesinde Doğa Madencilik ve Esan şirketlerinin 
birleşmesiyle Esan’da çalışmaya başlayan Demirel, 
sırasıyla Yurt İçi Satış Müdürlüğü, Pazarlama Satış 
Müdürlüğü, Pazarlama Satış Direktörlüğü ve Genel Müdür 
Yardımcılığı görevini üstlendi. 1 Ocak 2015-31 Mart 2021 
tarihleri arasında Esan’da önce Genel Müdür sonra CEO 
olarak çalıştı. Serpil Demirel, Haziran 2021’de Şirket’in 
Bağımsız Yönetimi Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

FATMA DİLEK BİL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Lise eğitimini ABD’de Northport High School, yüksek 
öğrenimini ise University of North Texas’ta uluslararası 
finans ve uluslararası pazarlama üzerine tamamlayan 
Dilek Bil, American Express Bank, Koç- Amerikan Bank, 
BNP-AK-Dresdner ve Societe Generale’de kredi ve 
pazarlama alanlarında bankacılık yaptı. 1994 yılında 
Kangaroo İletişim ve Danışmanlık şirketini kuran Bil, 2012 
yılına kadar birçok ulusal ve uluslararası markaya stratejik 
marka iletişimi ve yaratıcı reklam çözümleri konusunda 
hizmet verdi. 2012 yılından itibaren kurumlara sürdürülebilir 
kalkınma danışmanlığı yapmaktadır. 

Purpose-Sustainable Ideas platformu kurucusu olup, 
Mentoro Platform ortaklarındandır. İş stratejileri ile 
sürdürülebilirlik stratejilerinin entegre olması, iç ve 
dış paydaşlarla iletişim, sürdürülebilirlik raporlaması, 
hedeflerin konulması, ölçümlenmesi odaklandığı 
alanlarıdır. İş dünyasının bu konuda yolunu açacak 
çözümler üretmektedir. 2016 senesi itibarı ile Akmerkez 
GYO Yönetim Kurulu Bağımsız üyesidir. Risk Komitesi 
Başkanlığı, Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleri 
üyeliği yapmaktadır. 

WWF Türkiye-DHKV Yönetim Kurulu üyesidir. Kurumsal 
yönetim ve risk konularını yönetmektedir. Türkiye 
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Yönetim Kurulu

Adı - Soyadı Görevi Seçime Esas YK Kararı Seçim Tarihi Görev Sona Erme Tarihi
Aydem Holding A.Ş. Gerçek 
Kişi Temsilcisi İdris Küpeli

Yönetim Kurulu Başkanı 09.04.2020 Tarih
16 Sayılı YKK

16.04.2020 03.04.2023

Ömer Fatih Keha Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı

09.04.2020 Tarih
16 Sayılı YKK

16.04.2020 03.04.2023

Mehmet Gökay Üstün Yönetim Kurulu Üyesi 16.09.2021 Tarih 
30 Sayılı YKK

30.09.2021 03.04.2023

Asya Vuslat Saldanlı Yönetim Kurulu Üyesi 20.12.2021 Tarih 
41 Sayılı YKK

24.12.2021 03.04.2023

Serpil Demirel Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyesi

10.06.2021 Tarih 
18 Sayılı YKK

11.06.2021 03.04.2023

Fatma Dilek Bil Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyesi

10.06.2021 Tarih
18 Sayılı YKK

11.06.2021 03.04.2023

Ersin Akyüz Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyesi

09.04.2020 Tarih 
16 Sayılı YKK

16.04.2020 03.04.2023

Mehmet Hayati Öztürk Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyesi

09.04.2020 Tarih
16 Sayılı YKK

16.04.2020 03.04.2023

Galip Ayköse* Yönetim Kurulu Üyesi 09.04.2020 Tarih
16 Sayılı YKK

16.04.2020 24.12.2021

Hamdi Alp* Yönetim Kurulu üyesi 09.04.2020 Tarih
16 Sayılı YKK

16.04.2020 11.06.2021

Korhan Tiryaki* Yönetim Kurulu Üyesi 09.04.2020 Tarih
16 Sayılı YKK

16.04.2020 11.06.2021

Serdar Marangoz* Yönetim Kurulu Üyesi 09.04.2020 Tarih 
16 Sayılı YKK

16.04.2020 30.09.2021

* Belirtilen tarihlerde görevleri sona ermiştir.      

2021 yılı içerisinde 41 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup, toplantılara katılım durumu %90 olarak gerçekleşmiştir.

Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu

MEHMET HAYATİ ÖZTÜRK
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Hayati Öztürk, Hacettepe Üniversitesi Kimya 
Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesine sahiptir. 
Kariyerine, 1990 yılından beri borsada işlem gören 
ve Türkiye’deki büyük ölçekli tek petrokimya üreticisi 
olan Petkim’de 1977 yılında başladı ve burada çeşitli 
pozisyonlarda görev aldıktan sonra Petkim’in Ar-Ge, 
finans, projeler, yatırımlar, planlama, satış ve pazarlama 
gibi alanlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 
atandı. 2010-2012 yılları arasında Petkim’de Genel 
Müdür, 2012-2015 yılları arasında ise yönetim kurulu üyesi 
olarak görev aldı. Ağustos 2017’ye kadar Türkiye’nin en 
büyük yabancı yatırımcısı olan SOCAR Türkiye’nin CEO 
danışmanı olarak çalışan Mehmet Hayati Öztürk, Nisan 
2020’de Şirket’in Bağımsız Yönetimi Kurulu Üyesi olarak 
atanmıştır.

ERSİN AKYÜZ 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ersin Akyüz, London School of Economics Ekonomi 
Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans eğitimi sonrası, 
University of Chicago’da Finans Bölümü üzerine yüksek 
lisans programını (MBA) tamamladı. Kariyerine 1989 yılında 
Londra’daki Bankers Trust International Ltd’de başladı ve 
ardından 1996 yılında Londra Morgan Stanley’de devam 
etti. 2005 yılında Londra Deutsche Bank’ta çalıştıktan 
sonra CEO ve Ülke Müdürü olarak 2008 yılında Türkiye 
Deutsche Bank’a geçti. 30 yıllık bankacılık kariyeri sonrası 
2019 yılında emekli olan Ersin Akyüz, Nisan 2020’de 
Şirket’in Bağımsız Yönetimi Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
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Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıda yer almaktadır: 

Adı-Soyadı Tüzel Kişi 
Üye Adına 
Hareket Eden 
Kişi

Cinsiyeti Görevi Yönetim 
Kuruluna 
İlk Seçilme 
Tarihi

İcrada Görevli 
Olup Olmadığı

Son 5 Yılda 
Ortaklıkta 
Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/
veya Finans Alanında En Az 
5 Yıllık Deneyime Sahip Olup 
Olmadığı

Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay 
Grubu

Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi Olup 
Olmadığı

Bağımsız Üyenin Aday 
Gösterme Komitesi 
Tarafından Değerlendirilip 
Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını 
Kaybeden Üye Olup 
Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

AYDEM 
HOLDİNG 
ANONİM 
ŞİRKETİ

İDRİS KÜPELİ Erkek Yönetim Kurulu 
Başkanı

3.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu 
Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı: (i) GDZ Enerji Yatırımları A.Ş. (Aydem Holding 
A.Ş.’yi Temsilen), (ii) Aydem Elektrik Perakende A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.’yi 
Temsilen), (iii) Parla Solar Panel ve Hücre Üretim A.Ş. (Aydem Holding 
A.Ş.’yi Temsilen), (iv) Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.’yi 
Temsilen), (v) Gediz Elektrik Perakande Satış A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.’yi 
Temsilen), (vi) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.’yi Temsilen), 
(vii) Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.’yi Temsilen), (viii) Sarı 
Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş.(Aydem Holding A.Ş.’yi Temsilen), 
(ix) Ege Perakende Enerji Satış AŞ.(Aydem Holding A.Ş.’yi Temsilen), (x) YF 
Operasyonel Kiralam A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.’yi Temsilen , (xi) Akköprü 
Yenilenebilir Enerji A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.’yi Temsilen), Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı: (i) Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aydem 
Holding A.Ş.’yi Temsilen), Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Aydem Holding A.Ş. - 
CEO, 

Evet 81,56 A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Başkanı

ÖMER FATİH 
KEHA
 

Erkek Yönetim 
Kurulu Başkan 
Yardımcısı

3.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı - 
Genel Müdür

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (İ) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret 
A.Ş., (ii) Akköprü Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Evet A Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üye - Çevre İSG 
Süreklilik Komitesi Üyesi

MEHMET 
HAYATİ ÖZTÜRK
 

Erkek Yönetim Kurulu 
Üyesi

3.04.2020 İcrada Görevli 
Değil

Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi

Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Yatırım Komitesi Üye - Denetim 
Komitesi Üye - Kurumsal Yönetim 
Komitesi Başkanı- Riskin Erken 
Saptanması Komitesi Başkanı 
- Çevre İSG Süreklilik Komitesi 
Üyesi

ERSİN AKYÜZ
 

Erkek Yönetim Kurulu 
Üyesi
 

3.04.2020 İcrada Görevli 
Değil

Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi

Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Yatırım Komitesi Üye -Denetim 
Komitesi Başkanı- Kurumsal 
Yönetim Komitesi Üye - Riskin 
Erken Saptanması Komitesi Üye 
- Çevre İSG Süreklilik Komitesi 
Üyesi

SERPİL 
DEMİREL
 

Kadın Yönetim Kurulu 
Üyesi
 

10.06.2021 İcrada Görevli 
Değil 

Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi 

Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi 
Başkanı - Riskin Erken 
Saptanması Komite Üyesi 
- Yatırım Komitesi - Çevre 
İSG Süreklilik Komitesi Üyesi - 
Denetim Komitesi Üyesi

FATMA DİLEK 
BİL
 

Kadın Yönetim Kurulu 
Üyesi

10.06.2021 İcrada Görevli 
Değil

Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyesi

Purpose-Sustainable Ideas platformu kurucusu, Mentoro Platform ortağı, 
Akmerkez GYO Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, WWF Türkiye-DHKV Yönetim 
Kurulu üyesi, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu 
Sürdürülebilirlik Danışmanı, UN Global Compact Türkiye üyesi, KAGİDER 
(Kadın Girişimciler Derneği) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Accademia Italiana 
della Cucina Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı, Şarap Dostları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı, FODER (Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği) 
kurucu üyesi

Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Çevre İSG Süreklilik Komitesi 
Başkanı - Denetim Komitesi 
Üyesi - Kurumsal Yönetim 
Komitesi Üyesi - Riskin Erken 
Saptanması Komitesi Üyesi - 
Yatırım Komitesi Üyesi 

MEHMET 
GÖKAY ÜSTÜN
 

Erkek Yönetim Kurulu 
Üyesi

16.09.2021  İcrada Görevli 
Değil

Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş., (ii) GDZ Enerji 
Yatırımları A.Ş., (iii) YF Operasyonel Kiramala A.Ş., (iv) Parla Solar Hücre ve 
Panel Üretim A.Ş., (v) Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. (vi) Elsan Elektrik Gereçleri 
San. ve Tic. A.Ş. (vii) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. (viii) Bereket 
Elektrik Tedarik A.Ş. (ix) Çates Elektrik Üretim A.Ş. (x) Yatağan Termik Enerji 
Üretim A.Ş. (xi) Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. (xii) Ege Perakende 
Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. (xiii) Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel 
Müdür: (i) GDZ Enerji Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı: (ii) Gediz Enerji 
Yatırımları A.Ş. (GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.’nin Gerçek Kişi Temsilcisi)

 Evet  A Bağımsız Üye Değil

ASYA VUSLAT 
SALDANLI

Kadın Yönetim Kurulu 
Üyesi

20.12.2021 İcrada Görevli 
Değil

Aydem Holding A.Ş. Sistem Mühendisi  Hayır   A Bağımsız Üye Değil
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Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği 
Görevler

ÖMER FATİH KEHA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- 
Genel Müdür

Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- 
Genel Müdür

HAMDİ ALP Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı 
(CFO)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi-Mali İşler 
Genel Müdür Yardımcısı (CFO)

ADNAN CAN Operasyon Direktörü Elektrik Mühendisi Operasyon Direktörü

HÜSEYİN GÜNLÜ Bakım ve Proje Direktörü Makine Mühendisi Bakım ve Proje Direktörü

Üst Yönetim

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

ÖMER FATİH KEHA 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür
Özgeçmişi 99. sayfada yer almaktadır.

ADNAN CAN
Operasyon Direktörü
Adnan Can, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Elektrik-
Elektronik Bölümü mezunudur. Kariyerine 1990 yılında 
EÜAŞ’ta başlayan Can, burada çeşitli yönetici 
pozisyonlarda çalıştı. Adnan Can, 2019 yılında Aydem 
Yenilenebilir Enerji’de Operasyon Direktörü olarak 
atanmıştır.

HAMDİ ALP
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı  (CFO)
Hamdi Alp, Trakya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 
lisans derecesine sahiptir. Hamdi Alp, kariyerine Ocak 2001- 
Aralık 2004 arasında Reysas A.Ş.’de Maliyet Kontrol Şefi olarak 
başlamıştır. Temmuz 2005 - Ekim 2006 tarihleri arasında Bütçe 
ve Maliyet Kontrol Uzmanı olarak Dünya Göz Hastanesi’nde; 
Ekim 2006’ten Temmuz 2009’a kadar Mali İşler Grup Müdür 
Yardımcısı olarak Medical Park Hastanesi’nde çalıştı. Hamdi 
Alp, devamında Temmuz 2009’dan Ekim 2016’ya kadar Akfel 
Holding’de Mali İşler Müdürlüğü görevini üstlendi ve Eylül-
Mayıs 2018 tarihleri arasında Isystems Industry’de Mali İşler 
Direktörlüğü yaptı. Ekim 2018’de Aydem Holding’de Mali İşler 
Grup Müdürü görevine gelen Hamdi Alp, Ağustos 2019’da 
Şirket’in Mali İşler Direktörü olarak görev almaya başladı. Mart 
2020 tarihinde Şirket’in CFO’su olarak atanmıştır.

HÜSEYİN GÜNLÜ
Proje ve Bakım Direktörü
Hüseyin Günlü, Gaziantep Üniversitesi’nden Makine 
Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesine sahiptir. 
Kariyerine 1995’te Batman Barajı ve HES saha şefi olarak, 
Aralık 1997-Şubat 1999 tarihleri arasında Karkamış Barajı 
ve HES’te Şantiye Şefi olarak, Mart 1999-Kasım 2001 
tarihleri arasında TSE-Sojustest Metroloji ve Kalibrasyon 
şirketinde Kalibrasyon Uzmanı olarak başlayan Günlü, 
Kasım 2001- Ağustos 2008 tarihleri arasında Petkim 
Petrokimya Holding A.Ş.’de Mekanik Bakım Uzman 
Mühendis olarak çalıştı. Ağustos 2008-Ağustos 2009 
tarihleri arasında BOTAŞ Petrol Boru Hattı Şirketi’nde 
kıdemli mekanik bakım mühendisi olarak çalıştı. Günlü, 
Ağustos 2009’da daha önce mekanik bakım uzman 
mühendis olarak çalıştığı Petkim Petrokimya Holding 
A.Ş.’ye tekrar katılarak Kasım 2011’e kadar burada Merkez 
Atölye Yöneticisi olarak çalıştıktan sonra sonra Kasım 
2012- Ekim 2016 tarihleri arasında Mekanik ve İnşaat 
Destek Müdürü olarak görev aldı. PSG Mühendislik ve 
İnşaat’ta Mayıs 2017-Ekim 2018 yılları arasında Proje 
Müdürü olarak çalışan Günlü, Ekim 2018-Şubat 2019 
tarihleri arasında Salt Project Makine’de Proje ve 
Fabrika Müdürü olarak çalıştı. Günlü, Şubat 2019’dan 
bu yana Şirket’te Bakım ve Proje Direktörü olarak görev 
yapmaktadır. 
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Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey 
Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

İç Denetim ve İç Kontrol Faaliyetleri

01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasından Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların toplam brüt tutarı 
7.839.860,91 TL’dir.

İç Denetim fonksiyonunun temel 
amacı, Aydem Yenilenebilir Enerji 
yönetimi tarafından tasarlanan ve 
uygulanmakta olan risk yönetimi, 
kontrol ve yönetişim süreçlerinde; 
risklerin uygun şekilde belirlendiği 
ve yönetildiği, iş süreçlerinin ve 
işlemlerin politika, prosedür ve ilgili 
mevzuat ile uyumlu olduğu, Şirketin 
sürdürebilirlik hedefleri dahilinde 
kaynakların ekonomik ve verimli 
bir şekilde kullanıldığı ve etkin bir 
şekilde korunduğu, mali, yönetsel 
ve operasyonel bilgilerin doğru, 
güvenilir biçimde ve zamanında 
hazır bulundurulduğu konularında 
makul güvence sağlamaktır. Bunun 
yanında, İç Denetim fonksiyonu, şirket 
bünyesinde tanımlanmış olan etik 
kurallar ve çalışma ilkelerine uyum 
sağlamak ile ilgili hedeflerin uygun 
biçimde tanımlanmasını, yeterli ve 
etkin biçimde gerçekleştirilmesini 
gözetmektedir.

İç Denetim fonksiyonu çalışmalarını, 
AYEAŞ Yönetim Kurulu’nun, bağımsız 
üyelerden oluşan Denetim Komitesi’ne 
raporlayan ve yetkisini, Denetim 
Komitesi vasıtasıyla şirketin Yönetim 
Kurulu’ndan alan bağımsız bir güvence 
fonksiyonudur. Denetim Komitesi 
ve Yönetim Kurulu’ndan yıllık olarak 
onayı alınarak uygulanan Denetim 
Planı, şirketin stratejik hedeflerine 
ulaşmasını destekleyen iş faaliyetlerini 
içeren süreçlerin risk bazlı kategorize 
edilmesiyle oluşturulmaktadır. Denetim 
Planı’na uygun olarak yürütülen 
denetim çalışmalarının sonuçları 
periyodik olarak Yönetim Kurulu’na, 
Denetim Komitesi’ne ve İlgili Yönetim 
unsurlarına sunulmaktadır. 

İç Denetim Birimi, çalışmaları sırasında 
Uluslararası İç Denetim Standartları’nı 
ve İç Kontrol Yönetişim Çerçeveleri’ni 
baz almakta ve risk bazlı denetim 
metodolojisini uygulamaktadır. Bunun 
yanında, bağımsız denetim tarafından 
yürütülen faaliyetler ile koordinasyon 
sağlamaktadır. Denetim süreci; 
planlama ve hazırlık, saha çalışması ve 
denetim sonuçlarının raporlanmasının 
yanı sıra, İç Denetim tarafından 
önerilmiş ve Yönetim tarafından 
kabul edilmiş risk azaltıcı eylemlerin 
uygulandığını doğrulamak için 
yürütülen resmi denetim aksiyon takip 
prosedürlerini de içermektedir. 

Aydem Yenilenebilir Enerji bünyesinde, 
2021 yılı Denetim Planı’na uygun şekilde, 
SPK Bilgi Sistemleri Yönetimi Uyum 
Süreci Denetimi ve Bakım ve Onarım 
Süreci Denetimi gerçekleştirilmiştir. 

Dönem Sonu ile Raporun 
Hazırlanması Arasında Meydana 
Gelen Değişiklikler

7 Ocak 2022 tarihinde EPDK’nın 
30/12/2021 tarihli Kurul kararı gereği; 
Uşak RES projesi için verilen lisansın 
birden çok kaynaklı üretim tesisine 
dönüştürülmesi kapsamında yardımcı 
kaynak olarak 82,15 MWm kurulu 
gücünde GES kurulumuna onay 
verilmiştir. 

7 Ocak 2022 tarihinde EPDK’nın 
23/12/2021 tarihli Kurul kararı gereği; 
Yalova RES projesi için verilen lisansın 
birden çok kaynaklı üretim tesisine 
dönüştürülmesi kapsamında yardımcı 
kaynak olarak 18,8765 MWm kurulu 
gücünde GES kurulumuna onay 
verilmiştir. 

Rekabet Kurumu tarafından, Elektrik 
Üretim A.Ş.’ye ait Akköprü Hidroelektrik 
Santrali ve bu santral tarafından 
kullanılan taşınmazların “İşletme 
Hakkının Verilmesi” yöntemi ile 
özelleştirilmesine 9 Kasım 2021 tarihinde 
Şirketimiz lehine sonuçlanan ihale, 19 
Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararı 
ile iptal edilmiş, 24 Ocak 2022 tarihinde 
ise bu karar Şirketimize tebliğ edilmiştir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 
22’inci maddesi ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Geri Alınan Paylar Tebliği 
(II-22.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 
tarihli duyuruları çerçevesinde, Şirket’in 
pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin 
gerçek performansını yansıtmadığı 
düşünülmekte olup, pay sahiplerini 
korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve 
gerçek değerine uygun oluşumuna 
katkı sağlamak amacıyla; 14 Şubat 
2022 20.000.000 TL nominal değerde 
ve 20.000.000 adet hisse geri alım 
işleminin başlatılmasına karar vermiştir.

Uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Fitch Ratings, 16 Şubat 2022 
tarihinde Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 
uzun vadeli (LT IDR) derecelendirme 
notunu “B+” olarak teyit ettiğini, 
not görünümünü ise “Durağan”dan 
“Negatif”e revize ettiğini açıklamıştır.

Şirketimiz, 10 Şubat 2022 tarihinden 
itibaren geçerli olacak şekilde 
“SAHA Kurumsal Yönetim ve 
Kredi Derecelendirme Hizmetleri 
A.Ş.” ile Kurumsal Yönetim Uyum 
Derecelendirme Hizmet Sözleşmesi 
imzalamıştır. 
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2021 Yılında Gerçekleşen 
Mevzuat Değişiklikleri

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 
Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yönetmeliğin 20’nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve her yıl 
idare payı ödenmesine dair düzenleme yapılmıştır. İlgili madde, 
“(1) Akışkanın; doğrudan ve/veya dolaylı olarak seralarda, elektrik üretimi ve konut 
ısıtmasında kullanıldığı tesislerde gayrisafi hasılatının %1’i tutarında idare payı her yıl 
Haziran ayı sonuna kadar idareye ödenir.”

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik

Yönetmeliğe eklenen ek madde ile, akademik rapor alınması zorunluluğu getirilmiş 
olup, ‘‘elektrik üretim santrallerinden kaynaklanan atıkların depolama sahalarının; 
depremsellik, çevre kirliliği, tozuma açısından saha özelinde değerlendirmeleri, sahada 
yapılması gereken iyileştirme çalışmalarını, alınması gereken çevresel önlemleri ve 
depolama sahasının işletilmesinde uyulması gereken hususları içerecek şekilde kurumsal 
akademik rapor hazırlanarak işletmeciler tarafından Bakanlığa sunulur.’’

26.08.2021 tarih ve 10375 sayılı EPDK Kurul 
Kararı

26.08.2021 tarih ve 10375 sayılı EPDK Kurul Kararı ile hidroelektrik santrallerin yardımcı 
kaynağa dayalı üniteleri için tahsis edilecek toplam gücün ana kaynağa dayalı ünitelerin 
toplam elektriksel kurulu gücünün %15’ini aşmamasına karar verilmiştir. Bu karar nedeniyle 
HES’lerde Hibrit proje ile kurulu güç artışı planlanandan çok az miktarlara düşürülmüş 
olup, şirketimizi olumsuz etkilemiştir. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 
30/09/2021 Tarihli 10442-2 Sayılı Kararları

Önlisans Süreleri ile Tesis Tamamlama Tarihinin Belirlenmesinde Referans Alınacak İnşaat 
Süreleri’ne ilişkin yeni bir karar alınmıştır.

Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin 22’nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Kesin kabul, geçici kabulün yapıldığı tarihten en az bir yıl sonra ve garanti süreleri göz 
önüne alınarak yapılır. Ayrı transformatör ve dönüştürme merkezlerinin ve bunlara ait 
şebekelerin kesin kabulü için bu süre en az altı ay olarak uygulanabilir. Kesin kabul süresi 
hiçbir koşulda geçici kabulün yapıldığı tarihten itibaren üç yılı aşamaz. Kesin kabulün 
yapılmış olması garanti şartlarını ve sürelerini değiştirmez.”

Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla geçici kabulünün üzerinden üç yıl geçmesine 
rağmen kesin kabulü yapılmamış elektrik dağıtım tesislerinin kesin kabulleri, bu maddenin 
yürürlük tarihinden itibaren beş yıl içerisinde tamamlanır.”

EPDK Kurul Kararı, 28.10.2021, 10524 2021 yılının son çeyreği için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM 
maliyetinin, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin 
Yönetmeliğin 14. Maddesi kapsamında revize edilmiştir;

Ekim 63,33 TL/MWh 
Kasım 22,21 TL/MWh 
Aralık 1,57 TL/MWh

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin 
Mali Durumunu ve Faaliyetlerini 
Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve 
Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket, faaliyetlerin olağan akışı 
çerçevesinde, davalara ve idari 
işlemlere konu olabilmektedir. 
Dava ve talep konuları, başlıca iş 
hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar, 
ticari uyuşmazlıklar, idari işlemlerden 
kaynaklanan uyuşmazlıklar ile iş 
kazası nedeniyle tazminat talepleri 
gibi konular olmaktadır. Bu iddialar, 
Şirket’in mevcut ve eski çalışanları, 
taşeron firma çalışanları, yüklenici ve 
tedarikçiler, kamu kurumları, belediyeler 
veya diğer üçüncü kişiler tarafından 
ileri sürülebilmektedir. Örneğin; 2020 
yılı sonunda ve 2021 yılı ilk çeyreğinde 
Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz 
Belediyeleri tarafından Şirket’e ait 
Dalaman I-II-III-IV-V HES ve Gökyar 
HES’lerin yapı ruhsatı olmadığı iddiası 
ile Şirket aleyhine toplam yaklaşık 
34 milyon TL tutarlı idari para cezası 
şeklinde idari yaptırım kararı verilmiştir. 
Belediyeler tarafından idari yaptırım 
kararlarına karşı, işlemlerin iptali 
talebiyle Şirket adına Muğla İdare 
Mahkemeleri nezdinde toplam 96 adet 
iptal davası açılmış olup, mahkemelerce 

yapılan yargılama sonucunda davalar 
Şirket lehine sonuçlanmakta ve idari 
yaptırım kararlarının iptaline karar 
verilmektedir. Şimdilik bu davalardan 
43 dosyada, iptal kararları Şirket’e 
tebliğ edilmiş olup, diğer dosyalarda 
da iptal kararı verilmesi beklenmektedir. 
Bu nedenle iptaline karar verilmiş olan 
belediyelerin idari yaptırım kararları 
nedeniyle Şirket tarafından herhangi bir 
ödeme veya ceza şeklinde, hukuki ve 
mali risk öngörülmemektedir. 

Şirket’in doğrudan taraf olmadığı, 
ancak garantör ve kefalet kapsamında 
dolaylı olarak davalarda taraf olduğu 
konular da olabilmektedir. Örneğin, 
Aydem Grubu’nun bağlı ortaklılarından 
Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. 
(“Yatağan”) ile Yüklenici firma GE Enerji 
Endüstri Ticaret ve Servis A.Ş. (“GE”) 
arasında, belirli rehabilitasyon işlerin 
yapımı için imzalanan bir sözleşme 
kapsamında, Şirket’in garantörlüğü 
bulunmaktadır. Yatağan ile GE 
arasında çıkan uyuşmazlık sonucu, 
Yatağan ve Şirket’e karşı 9,7 milyon 

Avro tazminat talebiyle 2020 yılı Ocak 
ayında GE Enerji tarafından alacak 
davası açılmıştır. Dava sürecinde 
taraflarca iddia ve savunmalara 
dair dilekçeler ve deliller mahkemeye 
sunulmuş, son duruşmada, tarafların 
ticari defter ve kayıtlarının 06.09.2021 
tarihinde uzman bilirkişilerin katılımı 
ile incelenmesine, inceleme sonucu 
bilirkişi raporu düzenlenmesine karar 
verilmiş olup, henüz dosyaya bilirkişi 
raporu sunulmadığından raporun 
beklenmesine karar verilerek bir sonraki 
duruşma günü 02.06.2022 olarak 
belirlenmiştir. Şirket yönetimi, dava 
Yatağan aleyhine sonuçlansa dahi 
garantör olması nedeniyle herhangi 
bir yükümlülüğe katlanacağını ya da 
ödeme yapacağını düşünmemektedir.
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Mevzuat Hükümlerine Aykırı 
Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve 
Yönetim Organı Üyeleri 
Hakkında Uygulanan İdari veya Adli 
Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirket’e ait Dalaman HES 1-2-3-
4-5 ve Gökyar HES’ler için, yapı 
ruhsatı bulunmaması nedeniyle 
imar mevzuatına aykırılık iddiasıyla, 
Belediyesi Encümen kararları ile tüm 
yapılar için idari para cezası ve diğer 
idari yaptırımlar uygulanmasına karar 
verilmiş ise de, bu idari işlemlerin hukuka 
aykırı olduğu, HES’lerin kamu yatırımı 
niteliği nedeniyle yapı ruhsatından 
muaf olduğu gerekçeleriyle işlemlerin 
iptali talebiyle Şirket tarafından İdare 
Mahkemelerine davalar açılmıştır. 

Açılan davalarda yürütmeyi durdurma 
kararı verilmiş olup yargılama süreci 
sonucunda 44 adedinde davanın 
kabulüne karar verilerek idari 
yaptırımların iptaline karar verilmiş 
olup Şirket adına bir risk oluşturması 
beklenmemektedir.

Şirket’in sermayesini temsil eden paylar 
A grubu ve B grubu olmak üzere iki 
gruba ayrılmıştır. Bu paylardan A grubu 
paylar üzerinde yönetim kurulu üye 
seçiminde aday gösterme ve aşağıda 
yer alan konularda veto hakkı olmak 
üzere iki imtiyaz bulunmaktadır. 

A grubu paylara tanınan imtiyaz ve 
kısıtlamalara ilişkin bilgiler aşağıda 
belirtilmektedir. Esas sözleşmenin 
“Yönetim Kurulu” başlıklı 8. maddesi 
uyarınca: 
• Şirket’in yönetim kurulu sekiz üyeden 

oluşmaktadır. A grubu payların temsil 
ettiği sermayenin, Şirket’in çıkarılmış 
sermayesinin en az %30’unu temsil 
etmeye devam ediyor olması şartıyla, 
Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 
yarısı, A grubu payların temsil ettiği 
sermayenin çoğunluğuna sahip pay 
sahiplerinin göstereceği adaylar 
arasından seçilecektir. Söz konusu 
A grubu payların temsil ettiği 
sermayenin çoğunluğuna sahip pay 
sahiplerinin göstereceği adaylar 
arasından seçilecek yönetim kurulu 
üyeleri, bağımsız üyeler haricindeki 
üyelerden olacaktır. 

• A grubu payların temsil ettiği 
sermayenin, Şirket’in çıkarılmış 
sermayesinin en az %30’unu temsil 
etmeye devam ediyor olmaması 
durumunda, söz konusu duruma yol 
açan hukuki işlemin gerçekleştiği 
andan itibaren (i)’de belirtilen Yönetim 
Kurulu’na aday gösterme imtiyazı 
sonradan canlanmamak üzere 
kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. 

Esas Sözleşme’nin “Genel Kurul ve 
Toplantılar” başlıklı 14. maddesi 
uyarınca: 
• 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 

ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda 
yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, 
Şirket genel kurulunun aşağıdaki 
konularda ve bu konuların kapsamına 
giren Esas Sözleşme değişikliklerinde 
karar alabilmesi için ayrıca A grubu 
payların temsil ettiği sermayenin 
çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin 
olumlu oyu gerekir: 
• Yıllık faaliyet raporunun, bütçenin 

ve mali tabloların onaylanması ile 
Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,

• Kayıtlı sermaye sistemine göre 
yapılacak sermaye artırımları 
haricinde, Esas Sözleşme’nin tadil 
edilmesi,

• Şirket’in işletme konusunun 
değiştirilmesi, yeni iş kollarına 
girilmesi veya var olan iş kollarının 
terk edilmesi,

• Şirket’in, kayıtlı sermaye sistemine 
göre yapılacak sermaye artırımları 
haricinde sermaye artırımı, tasfiyesi, 
sona ermesi, sermaye azaltımı, nevi 
değiştirmesi,

• İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve 
İflas Kanunu’nun 309/m. maddesi 
kapsamında finansal yeniden 
yapılandırma, iflasın ertelenmesi 
için başvuruda bulunulması,

• Şirket’in ticari işletmesinin 
tamamının veya bir kısmının 
devredilmesi. 

• A grubu payların temsil ettiği 
sermayenin, Şirket’in çıkarılmış 
sermayesinin en az %30’unu temsil 
etmeye devam ediyor olmaması 
durumunda, söz konusu duruma yol 
açan hukuki işlemin gerçekleştiği 
andan itibaren yukarıda belirtilen 
konulara ilişkin, A grubu payların 
temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna 
sahip pay sahiplerinin olumlu oyu 
gerekliliği, sonradan canlanmamak 
üzere kendiliğinden yürürlükten 
kalkacaktır. 

Şirket’in A grubu payları üzerinde 
yönetim kurulu üye seçiminde aday 
gösterme ve yukarıda belirtilen 
konularda veto hakkı olmak üzere iki tür 
imtiyazı bulunmaktadır. Şirket’in mevcut 
durumda %60 oranında A grubu 
hissedarı bulunmaktadır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi 
Paylarına İlişkin Bilgiler
Şirket, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemi içerisinde kendi paylarını 
iktisap etmemiştir.
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Diğer Hususlar

Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının 
Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve 
Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dâhil 
Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula 
İlişkin Bilgiler:
2021 yılında olağanüstü genel kurul 
toplantısı yapılmamıştır. 

Diğer Haklar: 
Yoktur.

Şirketin Yatırım Danışmanlığı 
ve Derecelendirme Gibi Hizmet 
Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar 
Çatışmaları ve Bunları Önlemek için 
Alınan Tedbirlere İlişkin Bilgi:
Bulunmamaktadır.

Şirket Genel Kurulunca Verilen 
İzin Çerçevesinde Yönetim Organı 
Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası 
Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet 
Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri 
Hakkında Bilgiler:
Yönetim Kurulu üyeleri için, TTK’nın 
yasakladığı hususlar dışında 
kalmak şartıyla, TTK’nın 395 ve 
396 maddelerinde yazılı işlemleri 
yapabilmeleri konusunda genel 
kuruldan izin alınmaktadır. Aydem 
Yenilenebilir A.Ş.’deki bilgilere göre, 
Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2021 
- 31.12.2021 hesap döneminde 
kendi adlarına veya başkası adına 
Şirket’in faaliyet konusu kapsamına 
giren alanlarda ticari faaliyette 
bulunmamışlardır.

Şirket elektrik satış gelirleri elde etmekte 
ve bir aydan daha kısa sürede tahsil 
etmektedir. Öte yandan, bir yıl içinde 
ödenecek tüm borçlar kısa vadeli 
borçlara dahil edilmektedir. Şirket’in
 alacaklarının devir hızının yüksek 
olması, kısa vadeli yükümlülüklerinin 
zamanında ödenmesi açısından 
avantaj sağlamaktadır. Şirket’in, 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Destekleme Mekanizması (“YEKDEM”) 
kapsamında TL cinsinden birim satış 
fiyatı, 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren 
dönemdeki kur değişimlerine paralel 
olarak bir önceki döneme göre önemli 
ölçüde artmıştır.

Bağımsız Denetim:
Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. 
A.Ş. tarafından (a member firm of Ernst 
& Young) 31 Mart 2021, 30 Haziran 2021 
(sınırlı denetim) ve 31 Aralık 2021 tarihleri 
itibarıyla denetim çalışmaları yapılmıştır.

Geçmiş Dönemlerde Belirlenen 
Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, 
Genel Kurul Kararlarının Yerine 
Getirilip Getirilmediği, Ulaşılamamışsa 
veya Kararlar Yerine Getirilmemişse 
Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve 
Değerlendirmeler:
Olağan genel kurul toplantısı 
kapsamındaki gündem maddeleri 
uyarınca yerine getirilmeyen gündem 
maddesi bulunmamaktadır. 

Borca Batıklık:
Şirket’in finansal tabloları Şirket’in 
devamlılığı esasına göre hazırlanmıştır.

Raporlama tarihinden sonra 
gerçekleşen borca batıklık ile ilgili 
bir gelişme bulunmamakta olup; 
işletmenin sürekliliği üzerinde şüpheler 
uyandıracak bir belirsizliğin olmadığını 
göstermektedir.
 
Hem Şirket’in elektrik satışlarından 
oluşan ticari alacaklarının ortalama 
tahsil süresinin 30 günden kısa olması 
hem de tahsil kabiliyetinin yüksek 
olması, kısa vadeli yükümlülüklerin 
zamanında ödenmesi açısından 
avantaj yaratmaktadır. Dolayısıyla 
Şirket’in çalışma sermayesini fonlamak 
için herhangi bir finansman ihtiyacı 
bulunmamaktadır.

Şirket’in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 
YEKDEM kapsamındaki gelirleri 
toplam gelirlerinin yaklaşık %87’sini 
oluşturmaktadır. Ayrıca Şirket’in YEKDEM 
kapsamındaki gelirlerinin mevcut 
anlaşmalar gereği önümüzdeki en az 4 
sene devam etmesi beklenmektedir.

Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının 
%5’i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin 
Bilgi:
Yoktur.

Bir Sermaye Şirketinin Sermayesinin, 
Doğrudan veya Dolaylı Olarak, 
Sermayesinde Yüzde Beş, On, Yirmi, 
Yirmibeş, Otuzüç, Elli, Altmışyedi veya 
Yüzde Yüz Paya Sahip Olduğumuz 
Ortaklıklarda, Sahip Olduğumuz 
Payların Oranının Bu Oranların 
Altına Düşmesi veya Üstüne Çıkması 
Durumunda, Bu Durum ve Gerekçesi:
Yoktur.

Şirket’e Dahil İşletmelerin Ana Şirket 
Sermayesindeki Payları Hakkında 
Bilgiler:
Şirket’e dahil işletmelerin ana şirket 
sermayesinde payı yoktur.

Şirket, faaliyetlerin sürdürülebilirliği 
konusunda bir değerlendirme yapmış 
ve Şirket’in gelir, kâr ve likidite yaratma 
kapasitesini göz önünde bulundurarak 
yakın gelecekte faaliyetlerini sürdürmek 
için yeterli kaynağa sahip olduğuna 
karar vermiştir. Şirket yönetimi, 
faaliyetlerin sürdürülebilirliği konusunda 
şüphe uyandıracak bir belirsizlik 
olmadığına inanmaktadır ve konsolide 
finansal tablolarını işletmenin tahmin 
edilebilir bir gelecekte faaliyetlerini 
sürdüreceği varsayımıyla hazırlamıştır.

Analiz:
Yönetim Kurulu, 31 Aralık 2021 
faaliyet dönemine ilişkin sonuçları 
ve planlamaları değerlendirmiş, 
hedeflerin büyük oranda gerçekleştiğini 
belirlemiştir. Şirket, 31 Aralık 2021 
tarihinde sona eren hesap dönemini 
120.291.640 TL net dönem zararı ile 
tamamlamıştır.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Şirket’in 
1.102.866.722 TL birikmiş zararı ve 
120.291.640 TL net dönem zararı 
bulunmaktadır. Diğer taraftan Şirket’in 
450.168.938 TL tutarında faaliyet kârı, 
1.462.580.898 TL’lik nakit yaratmış, 
işletme faaliyetlerinden 904.865.477 
TL’lik faiz, vergi ve amortisman öncesi 
kâr elde etmiştir. 

Konsolide Finansal Tabloların 
Hazırlanması Süreci ile İlgili Olarak 
Topluluğun İç Denetim ve Risk Yönetimi 
Sistemlerine İlişkin Açıklamalar:
Konsolide finansal tablolar Sermaye 
Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun II-14.1 
sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” 
kapsamında ve Kamu Gözetimi, 
Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan 
Türkiye Finansal Raporlama Standartları 
(“TFRS”)’na uygun olarak sunum 
esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin 9’uncu maddesinin (b) 
bendine dayanılarak KGK tarafından 
geliştirilen ve KGK’nın 15 Nisan 2019 
tarihli kararı ile belirlenip kamuya 
duyurulan 2019 TFRS Taksonomisi’ne 
uygun olarak hazırlanmıştır.

İlave Bilgiler:
Yoktur.
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Bağımsızlık Beyanları
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.’de 

• Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi 
olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran 
veya şirkette 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 ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya 
imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip 
olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

• Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni 
denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak 
üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 çalışan veya yönetim 
kurulu üyesi olmadığımı,

• Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri 
gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip 
olduğumu,

• Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim 
üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında 
tam zamanlı çalışmayacağımı, 

• 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre 
Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

• Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay 
sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, 
menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek 
güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

• Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin 
gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman 
ayırabileceğimi,

• Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim 
kurulu üyeliği yapmadığımı,

• Aynı kişinin, şirketin veya şirketin 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 almıyor olduğumu,

• Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan 
edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

SERPİL DEMİREL 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.’de 

• Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi 
olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran 
veya şirkette 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 ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya 
imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip 
olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

• Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni 
denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak 
üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 çalışan veya yönetim 
kurulu üyesi olmadığımı,

• Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri 
gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip 
olduğumu,

• Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim 
üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında 
tam zamanlı çalışmayacağımı, 

• 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre 
Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

• Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay 
sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, 
menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek 
güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

• Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin 
gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman 
ayırabileceğimi,

• Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim 
kurulu üyeliği yapmadığımı,

• Aynı kişinin, şirketin veya şirketin 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 almıyor olduğumu,

• Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan 
edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

ERSİN AKYÜZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.’de 

• Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi 
olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran 
veya şirkette 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 ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya 
imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip 
olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

• Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni 
denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak 
üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 çalışan veya yönetim 
kurulu üyesi olmadığımı,

• Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri 
gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip 
olduğumu,

• Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim 
üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında 
tam zamanlı çalışmayacağımı, 

• 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre 
Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

• Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay 
sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, 
menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek 
güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

• Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin 
gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman 
ayırabileceğimi,

• Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim 
kurulu üyeliği yapmadığımı,

• Aynı kişinin, şirketin veya şirketin 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 almıyor olduğumu,

• Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan 
edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

FATMA DİLEK BİL 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.’de 

• Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi 
olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran 
veya şirkette 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 ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya 
imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip 
olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

• Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni 
denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak 
üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 çalışan veya yönetim 
kurulu üyesi olmadığımı,

• Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri 
gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip 
olduğumu,

• Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim 
üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında 
tam zamanlı çalışmayacağımı, 

• 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre 
Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

• Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay 
sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, 
menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek 
güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

• Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin 
gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman 
ayırabileceğimi,

• Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim 
kurulu üyeliği yapmadığımı,

• Aynı kişinin, şirketin veya şirketin 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 almıyor olduğumu,

• Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan 
edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

MEHMET HAYATİ ÖZTÜRK 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
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Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Aydem Yenilenebilir Enerji kurumsal 
yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk 
ve Hesap Verebilirliğe dayalı 4 ana 
prensibine uymayı kendisine ilke 
edinmiştir. Aydem Yenilenebilir Enerji, 
yönetim yaklaşımını bu prensipleri 
merkezine alarak şekillendirmekte 
ve dünyadaki iyi uygulamaları 
rehber edinerek kurumsal yönetim 
uygulamalarını geliştirmektedir. 

Uyum Durumu Açıklama

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ 
KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını 
etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar 
güncel olarak ortaklığın kurumsal internet 
sitesinde yatırımcıların kullanımına 
sunulmaktadır.

X

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını 
zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.

X

1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık 
şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir 
başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.

X

1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine 
ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına 
ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları 
işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini 
teminen gündeme eklenmek üzere yönetim 
kurulunu bilgilendirmiştir.

X

Uyum Durumu Açıklama

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla 
ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, 
finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu 
bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul 
toplantısında hazır bulunmuştur.

X

1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların 
ve yardımların tutarları ve bunlardan 
yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.

X

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı 
olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil 
kamuya açık olarak yapılmıştır.

X

2020 yılına ait Olağan Genel Kurul 
Toplantısı halka arz öncesi yapılmış 
olduğundan kamuya açık olarak 
yapılmamıştır. 

1.4. OY HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını 
zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama 
bulunmamaktadır.

X

1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı 
bulunmamaktadır. X Aday gösterme imtiyazı 

bulunmaktadır. 

1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini 
de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde 
bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel 
Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.

X

1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına 
azami özen göstermiştir. X

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin 
yirmide birinden daha düşük bir orana sahip 
olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı 
esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.

X

Esas Sözleşme’de azlık haklarının 
genişletilmesine ilişkin özel bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Azlık 
hakları ilgili mevzuat hükümleri 
çerçevesinde uygulanmakta olup TTK 
ve SPK’nın bu husustaki düzenlemeleri 
kapsamında azlık haklarının 
kullanımına özen gösterilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 
tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca 
hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanan 2021 yılına ait 
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) 
ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) 
aşağıda yer almaktadır.
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Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Uyum Durumu Açıklama

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

1.6. KAR PAYI HAKKI

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar 
dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet 
sitesinde kamuya açıklanmıştır.

X

1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin 
ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği 
karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine 
imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri 
içermektedir.

X

1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve 
dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem 
maddesinde belirtilmiştir.

X

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında 
pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati 
arasında denge sağlanıp sağlanmadığını 
gözden geçirmiştir.

X

1.7. PAYLARIN DEVRİ

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı 
herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. X

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 
numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan 
tüm öğeleri içermektedir.

X

2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin 
%5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay 
sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve 
oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda 
bir güncellenmektedir.

X

2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki 
bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak 
şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde 
de hazırlanmıştır.

X
Halka açıklık öncesi bazı belgelerin 
İngilizcesi hazırlanmamıştır.

Uyum Durumu Açıklama

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun 
şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde 
yansıtmasını temin etmektedir.

X

2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede 
yer alan tüm unsurları içermektedir. X

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET 
POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili 
düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları 
çerçevesinde korunmaktadır.

X

3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili 
politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet 
sitesinde yayımlanmaktadır.

X

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve 
etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi 
için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.

X

3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar 
çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. X

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET 
YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas 
sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle 
düzenlenmiştir.

X

3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç 
doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin 
görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon 
gibi yöntemler uygulanmıştır.

X
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Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Uyum Durumu Açıklama

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam 
politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir 
halefiyet planlaması benimsemiştir.

X

3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı 
olarak belirlenmiştir. X

3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim 
Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda 
çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.

X

3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, 
kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi 
konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik 
toplantılar düzenlenmiştir.

X

3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar 
kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. 
Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü 
alınmıştır.

X

3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri 
tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak 
çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme 
kararlarında kullanılmıştır.

X

3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını 
önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal 
ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı 
korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, 
farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet 
mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.

X

3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve 
toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde 
tanınmasını desteklemektedir.

X

3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı 
sağlanmaktadır.

X

Uyum Durumu Açıklama

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür 
ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla 
faaliyet göstermiştir.

X

Müşteri memnuniyeti ölçülmemekle 
beraber şirket faaliyetlerinde her 
zaman koşulsuz müşteri memnuniyeti 
baz alınmaktadır

3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete 
ilişkin taleplerinin işleme konulmasında 
gecikme olduğunda bu durum müşterilere 
bildirilmektedir.

X

3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite 
standartlarına bağlıdır. X

3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari 
sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini 
korumaya yönelik kontrollere sahiptir.

X

3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları’nı 
belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde 
yayımlamıştır.

X

3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda 
duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine 
yönelik tedbirler almıştır.

X

4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin 
uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini 
ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını 
sağlamaktadır.

X

4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim 
kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak 
onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları 
belirlediğini ve yönetimin performansının 
denetlendiğini ortaya koymaktadır.

X
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Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Uyum Durumu Açıklama

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş 
ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. X

4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri 
yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. X

4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve 
faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol 
sistemi oluşturmuştur.

X

4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine 
dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir. X

4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı 
(genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve 
tanımlanmıştır.

X

4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü 
ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir 
şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile 
pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların 
giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde 
yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim 
komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.

X

4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri 
esnasındaki kusurları ile şirkette sebep 
olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin 
%25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk 
sigortası yaptırmıştır.

X

Mart 2021’de Yönetici sorumluluk 
poliçesi yapılmıştır, şirket sermayesinin 
yüksek olması sebebiyle poliçe tutarı 
sermayenin %25’i aşmamaktadır.

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye 
oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek 
bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. 
Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden 
geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu 
politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

X

4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin 
üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve 
finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.

X

Uyum Durumu Açıklama

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim 
kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım 
sağlamıştır.

X
Pandemi sebebiyle yönetim kurulu 
toplantıları online platformlar (webex, 
zoom vb.) üzerinden gerçekleştirilmiştir.

4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan 
konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan 
önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir 
süre tanımlamıştır.

X

4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak 
görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna 
bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine 
sunulmuştur.

X

4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy 
hakkı vardır. X

4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde 
yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale 
getirilmiştir.

X

4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki 
tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya 
koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de 
içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

X

4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında 
başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim 
kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler 
genel kurul toplantısında pay sahiplerinin 
bilgisine sunulmuştur.

X

Yönetim kurulu üyelerinin şirket 
dışında başka görevler alması 
sınırlandırılmamıştır, ancak bu durum 
herhangi bir çıkar çatışmasına neden 
olmamaktadır. Ayrıca genel kurul 
toplantısında pay sahiplerinin bilgisine 
sunulmaktadır.
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Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Uyum Durumu Açıklama

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE 
OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir 
komitede görev almaktadır. X

Ortaklık yapısı ile Kurumsal Yönetim 
Tebliği uyarınca komitelerin 
başkanlarının bağımsız yönetim 
kurulu üyeleri arasından seçilmesi 
gerekliliğine istinaden, oluşturulması 
gereken komite sayısı da dikkate 
alınarak yönetim kurulu üyeleri birden 
fazla komitede görev almaktadırlar. 
Öte yandan, komitelerin yasal 
yetki ve sorumluluklarına uygun 
hareket etmesine riayet edilmesi 
sağlanmaktadır.

4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli 
gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve 
görüşlerini almıştır.

X

4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/
kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık 
faaliyet raporunda yer verilmiştir.

X Danışmanlık hizmeti alınmadığından 
yer verilmemiştir. 

4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında 
rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine 
sunulmuştur.

X

Uyum Durumu Açıklama

Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ 
SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE 
SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili 
bir şekilde yerine getirip getirmediğini 
değerlendirmek üzere yönetim kurulu 
performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.

X

4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden 
herhangi birisine veya idari sorumluluğu 
bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, 
borç vermemiş veya ödünç verilen borcun 
süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, 
üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi 
başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar 
lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

X

4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari 
sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen 
ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında 
açıklanmıştır.

X

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey 
yöneticilere sağlanan ücretler ve 
yan hakların açıklanmamasında 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 
Ücretlendirme Politikası açısından 
korunması gereken hak ve menfaatleri 
ile Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 
şeffaflık gerekliliği açısından pay 
sahipleri ile menfaat sahiplerinin bilgi 
alma hakları arasında, ölçülülük ilkesi 
dikkate alınarak bir denge kurulması 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda yönetim 
kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin 
ücretleri kişi bazlı açıklanmayarak 
toplam tutar şeklinde faaliyet 
raporunda yer verilmiştir.
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Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının 
sayısı

Şirketimizin 2021 yılında gerçekleştirdiği tüm yatırımcı toplantıları 
Covid-19 salgını nedeniyle pandemi koşulları kapsamında çevrimiçi 
gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin Nisan ayındaki halka arzı ve Ağustos 
ayı başındaki bono yatırımcı görüşmeleriyle birlikte toplamda 87 adet 
yatırımcı görüşmesi gerçekleştirilmiştir.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı Bulunmamaktadır.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı Bulunmamaktadır.

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP 
duyurusunun bağlantısı

2020 yılına ilişkin Genel Kurul halka arz öncesinde gerçekleştiği 
için KAP duyurusu yapılmamıştır, ilgili bilgilere https://www.
aydemyenilenebilir.com.tr/yatirimciiliskileri/genel-kurul linkinden 
ulaşabilirsiniz.

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak 
İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

2020 yılına ilişkin Genel Kurul halka arz öncesinde gerçekleştiği için 
yalnızca Türkçe olarak hazırlanmıştır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya 
katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının 
bağlantıları

Bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen 
ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975302

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen 
yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının 
bağlantıları

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975302

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin 
politikanın yer aldığı bölümün adı

Kurumsal İnternet Sitesi/Kurumsal/Politikalarımız/Bağış ve Yardım 
Politikası

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul 
tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

Halka arzdan önce, 14.08.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel 
Kurul toplantısı ile kabul edilmiştir. İlgili genel kurul toplantı tutanağına 
https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/yatirimciiliskileri/genel-kurul 
linki üzerinden erişebilirsiniz. 

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını 
düzenleyen madde numarası

Bulunmamaktadır.

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

08.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’na katılanları gösterir hazirun cetveline https://www.
aydemyenilenebilir.com.tr/yatirimciiliskileri/genel-kurul linkinden 
erişebilirsiniz. 

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Evet. (Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; 
- A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirketin çıkarılmış 
sermayesinin en az %30’unu temsil etmeye devam ediyor olması 
şartıyla, Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A grubu payların temsil 
ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği 
adaylar arasından seçilmesine,
- Yıllık faaliyet raporunun, bütçenin ve mali tabloların onaylanması ile 
yönetim kurulu üyelerinin ibrasına,
- Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları 
haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesine,
- Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi 
veya var olan iş kollarının terk edilmesine
- Şirketin, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları 
haricinde sermaye artırımı, tasfiyesi, sona ermesi, sermaye azaltımı, 
nevi değiştirmesine,
- İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 309/m. 
maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırma için başvuruda 
bulunulmasına,
- Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesine,
- A grubu payların borsada satılması için söz konusu satışa A grubu 
payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin 
onay vermesine, 
ilişkin kararları ancak A grubu payların temsil ettiği sermayenin 
çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin onay vermesi ile alınabilir.)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları A Grubu pay sahipleri imtiyazlı paylardır ve %59,57 oranındadır.

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı %84,21 (Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.)

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran 
bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır (Esas Sözleşme’de azlık haklarının genişletilmesine ilişkin 
özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Azlık hakları ilgili mevzuat 
hükümleri çerçevesinde uygulanmakta olup TTK ve SPK’nın bu 
husustaki düzenlemeleri kapsamında azlık haklarının kullanımına özen 
gösterilmektedir.)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas 
sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

Bulunmamaktadır.
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1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün 
adı

Kurumsal İnternet Sitesi/Kurumsal/Politikalarımız/Kar Payı Dağıtım 
Politikası

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi 
halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten 
genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

08.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’na ait toplantı tutanağına https://www.aydemyenilenebilir.
com.tr/yatirimciiliskileri/genel-kurul linkinden erişebilirsiniz. 

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi 
halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun 
bağlantısı

08.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılına Ait Olağan Genel 
Kurul Toplantısı halka arz öncesi yapıldığından KAP duyuru 
linki bulunmamakla birlikte toplantı tutanağına https://www.
aydemyenilenebilir.com.tr/yatirimciiliskileri/genel-kurul linkinden 
erişebilirsiniz.

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi 8.03.2021

Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi 
sayısı 0

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı %99,99

Doğrudan temsil edilen payların oranı %99,99

Vekaleten temsil edilen payların oranı 0

Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili 
olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı 
tutanaklarının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm 
soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Yoktur.

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya 
paragraf numarası

Yoktur.

Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık 
bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) 0

KAP’ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı Yoktur.

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde 
talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Kurumsal İnternet Sitesi/Bilgi toplumu Hizmetleri ile Kurumsal İnternet 
Sitesi/Yatırımcı İlişkileri bölümünde bulunmaktadır. 

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların 
%5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer 
aldığı bölüm

https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/yatirimciiliskileri/ortaklik-yapisi

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller Türkçe - İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet 
raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri 
görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası 
veya bölüm adı

2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu ve Kurumsal 
Yönetim/Bağımsızlık Beyanları

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin 
sayfa numarası veya bölüm adı 2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Komiteler ve Politikalar

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin 
toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı 2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat 
değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/2021 Yılında Gerçekleşen 
Mevzuat Değişiklikleri

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında 
bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Şirket Aleyhine Açılan ve 
Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki 
Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı 
kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan 
tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Diğer Hususlar

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere 
ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Diğer Hususlar

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve 
çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal 
sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm 
adı

2021 Faaliyet Raporu/Sürdürülebilirlik/Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
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3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün 
adı

Kurumsal İnternet Sitesi/Kurumsal/Politikalarımız/Çalışan Tazminat 
Politikası

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı 
kararlarının sayısı 10

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı İç Kontrol Grup Direktörü

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/bilgi/41/etik-kurallar-ve-
calisma-ilkeleri

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına 
ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

Kurumsal İnternet Sitesi/Kurumsal/Politikalarımız/İnsan Kaynakları 
Politikası

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Sendika bulunan işyerlerimizde Sendika Şube Yönetim Kurulu 
tarafından işçiler arasından seçilen sendika temsilcisi ve diğer tüm 
işyerlerimizde işyeri temsilcisi bulunmaktadır.

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim 
kurulunun rolü

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesi yönetim 
kurulunun onayına tabi olup, süreç insan kaynakları politikası içerisinde 
yer almaktadır.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini 
içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya 
politikanın ilgili maddelerinin özeti

Kurumsal İnternet Sitesi/Kurumsal/Politikalarımız/İşe Alım Süreci

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı Bulunmamaktadır.

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye 
yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı 
bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Kurumsal İnternet Sitesi/Kurumsal/Politikalarımız/İnsan Hakları 
politikası

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı 
kararı sayısı

1

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün 
adı

Kurumsal İnternet Sitesi/Kurumsal/Politikalarımız/Etik Kurallar ve 
Çalışma İlkeleri

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer 
aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, 
sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Kurumsal İnternet Sitesi/Kurumsal/Politikalarımız/Çevre Politikası, 
Sürdürülebilirlik, Genel Çevre Prosedürü.

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele 
için alınan önlemler

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve Disiplin Yönetmeliği 
mevcuttur.

       

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Her yıl, yılın son haftası içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile birebir 
görüşmeler sağlanarak genel performans değerlendirmesi 
yapılmaktadır.

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız 
uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı Hayır

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği Evet (08.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul 
Toplantısında ibra edilmiştir.)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin 
adları ve söz konusu yetkilerin içeriği İdris Küpeli CEO, Ömer Fatih Keha Genel Müdür 

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere 
sunulan rapor sayısı 6

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin 
değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası 2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim

Yönetim kurulu başkanının adı Aydem Holding A.Ş. Temsilen İdris Küpeli

İcra başkanı / genel müdürün adı Ömer Fatih Keha

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi 
olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı Aynı kişi değildir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette 
sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle 
sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

Mart 2021’de Yönetici sorumluluk poliçesi yapılmıştır, Şirket 
sermayesinin yüksek olması sebebiyle poliçe tutarı sermayenin %25’ini 
aşmamaktadır.

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını 
artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Kurumsal İnternet Sitesi/Kurumsal/Politikalarımız/İnsan Hakları 
Politikası

Kadın üyelerin sayısı ve oranı 3 kişi, %37,5
   
    

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
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Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu 
Üyesinin Adı/Soyadı İdris Küpeli Ömer Fatih 

Keha
Mehmet 

Gökay Üstün
Asya Vuslat 

Saldanlı Serpil Demirel Fatma Dilek Bil Mehmet Hayati 
Öztürk Ersin Akyüz

İcrada Görevli Olup 
Olmadığı

Evet Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

Bağımsız Üye Olup 
Olmadığı

Bağımsız Üye 
Değil

Bağımsız Üye 
Değil

Bağımsız Üye 
Değil

Bağımsız Üye 
Değil

Bağımsız Üye Bağımsız Üye Bağımsız Üye Bağımsız Üye

Yönetim Kuruluna İlk 
Seçilme Tarihi

3.04.2020 3.04.2020 16.09.2021 20.12.2021 10.06.2021 10.06.2021 3.04.2020 3.04.2020

Bağımsızlık 
Beyanının Yer Aldığı 
KAP Duyurusunun 
Bağlantısı

- - - - - - - -

Bağımsız Üyenin 
Aday Gösterme 
Komitesi Tarafından 
Değerlendirilip 
Değerlendirilmediği

Değerlendirilmedi Değerlendirilmedi Değerlendirilmedi Değerlendirilmedi

Bağımsızlığını 
Kaybeden Üye Olup 
Olmadığı

Hayır Hayır Hayır Hayır

Denetim, Muhasebe 
ve/veya Finans 
Alanında En Az 5 
Yıllık Deneyime Sahip 
Olup Olmadığı

Evet Evet Evet Hayır Evet Evet Evet Evet

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan 
yönetim kurulu toplantılarının sayısı 17

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı 100%

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal 
kullanılıp kullanılmadığı

Evet (Pandemi nedeniyle toplantılar webex, zoom v.b. dijital 
platformlar üzerinden online şekilde gerçekleştirilmektedir.)

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin 
toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu 3

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde 
yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer 
aldığı bölümün adı

Kurumsal İnternet Sitesi/Kurumsal/Politikalarımız/Yönetim Kurulu 
Çalışma Esasları

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada 
belirlenen üst sınır Bulunmamaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer 
aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Komiteler ve Politikalar/
Komiteler

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı Halka arzdan önce oluşturulmuştur. Kurumsal İnternet Sitesi/Kurumsal/
Politikalarımız
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Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Kurumsal 

Yönetim 
Komitesi

Kurumsal 
Yönetim 
Komitesi

Kurumsal 
Yönetim 
Komitesi

Kurumsal 
Yönetim 
Komitesi

Kurumsal 
Yönetim 
Komitesi

Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Serpil Demirel Ersin Akyüz Mehmet 
Hayati Öztürk

Fatma Dilek 
Bil

Mehmet Yusuf 
Güngör

Komite Başkanı Olup Olmadığı Evet Hayır Hayır Hayır Hayır

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Evet Evet Evet Evet Hayır
 

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Denetim 
Komitesi

Denetim 
Komitesi

Denetim 
Komitesi

Denetim 
Komitesi

Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Serpil Demirel Ersin Akyüz Mehmet 
Hayati Öztürk

Fatma Dilek 
Bil

Komite Başkanı Olup Olmadığı Hayır Evet Hayır Hayır

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Evet Evet Evet Evet

   

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Riskin Erken 
Saptanması 

Komitesi

Riskin Erken 
Saptanması Komitesi

Riskin Erken 
Saptanması Komitesi

Riskin Erken 
Saptanması Komitesi

Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Serpil Demirel Ersin Akyüz Mehmet Hayati 
Öztürk Fatma Dilek Bil

Komite Başkanı Olup Olmadığı Hayır Hayır Evet Hayır

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Evet Evet Evet Evet
  

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen 
Komitenin Adı

Yatırım 
Komitesi

Yatırım 
Komitesi

Yatırım 
Komitesi

Yatırım 
Komitesi

Yatırım 
Komitesi

Yatırım 
Komitesi

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı İdris Küpeli Ömer Fatih 
Keha Serpil Demirel Ersin Akyüz Mehmet 

Hayati Öztürk
Fatma Dilek 

Bil

Komite Başkanı Olup Olmadığı Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Evet Evet Evet Evet Evet Evet

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu 
Komitelerinin 
Adları

Birinci Sütunda 
“Diğer” Olarak 
Belirtilen 
Komitenin Adı

Sürdürülebilirlik, 
Çevre, İş Sağlığı 

Ve Güvenliği 
Komitesi 

Sürdürülebilirlik, 
Çevre, İş Sağlığı 

Ve Güvenliği 
Komitesi 

Sürdürülebilirlik, 
Çevre, İş Sağlığı 

Ve Güvenliği 
Komitesi 

Sürdürülebilirlik, 
Çevre, İş Sağlığı 

Ve Güvenliği 
Komitesi 

Sürdürülebilirlik, 
Çevre, İş Sağlığı 

Ve Güvenliği 
Komitesi 

Sürdürülebilirlik, 
Çevre, İş Sağlığı 

Ve Güvenliği 
Komitesi 

Sürdürülebilirlik, 
Çevre, İş Sağlığı 

Ve Güvenliği 
Komitesi 

Sürdürülebilirlik, 
Çevre, İş Sağlığı 

Ve Güvenliği 
Komitesi 

Komite 
Üyelerinin Adı-
Soyadı

Ömer Fatih 
Keha Serpil Demirel Ersin Akyüz Mehmet Hayati 

Öztürk Fatma Dilek Bil Adnan Can Hüseyin Günlü Fatih Peker

Komite Başkanı 
Olup Olmadığı Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Hayır Hayır

Yönetim Kurulu 
Üyesi Olup 
Olmadığı

Evet Evet Evet Evet Evet Hayır Hayır Hayır

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
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4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, 
faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası 
veya bölümün adı)

2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Komiteler ve Politikalar/
Denetim Komitesi

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim 
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa 
numarası veya bölümün adı)

2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Komiteler ve Politikalar/
Kurumsal Yönetim Komitesi

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme 
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa 
numarası veya bölümün adı)

2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Komiteler ve Politikalar/
Kurumsal Yönetim Komitesi

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken 
saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü 
belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Komiteler ve Politikalar/Riskin 
Erken Saptanması Komitesi

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin 
faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası 
veya bölümün adı)

2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Komiteler ve Politikalar/
Kurumsal Yönetim Komitesi

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan 
Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine 
ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa 
numarası veya bölüm adı

2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulunun 
Değerlendirmesi

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan 
üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

Kurumsal İnternet Sitesi/Kurumsal/Politikalarımız/Ücretlendirme 
Politikası

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu 
bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm 
menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst 
Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

       

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Kurumsal 

Yönetim 
Komitesi

Denetim 
Komitesi

Riskin Erken 
Saptanması 

Komitesi

Yatırım 
Komitesi

Sürdürülebilirlik, 
Çevre, İş Sağlığı 

Ve Güvenliği 
Komitesi

Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı

İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı %80 %100 %100 %66 %50

Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı %80 %100 %100 %66 %50

Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı 4 6 4 3 4

Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu 
Rapor Sayısı 2 3 2 3 2

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
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Komiteler ve Politikalar

Komiteler
Şirket bünyesinde ilgili mevzuat 
uyarınca, 6 Temmuz 2020 tarih 
ve 2020/27 sayılı yönetim kurulu 
kararıyla Denetim Komitesi, Kurumsal 
Yönetim Komitesi, Riskin Erken 
Saptanması Komitesi, Yatırım Komitesi 
ve Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı 
ve Güvenliği Komitesi olmak üzere 
toplamda beş komite kurulmuştur. 

Komitelerin görev tanımları ve çalışma 
esaslarına ilişkin detaylar aşağıda yer 
almaktadır. Esas Sözleşme uyarınca, 
komitelerin çalışma esaslarının 
değiştirilmesi Yönetim Kurulu’nun 
onayına tabidir.

Denetim Komitesi
Denetim Komitesi, çalışma esaslarında 
belirtilen görev ve sorumlulukları yerine 
getirir ve kendisine Esas Sözleşme 
ve Kurumsal Yönetim Tebliği ile 
yüklenen görevleri üstlenir. Denetim 
Komitesi’nin başlıca amacı, Şirket’in 
muhasebe sistemi ve uygulamalarının, 
iç kontrol sisteminin işleyişinin, Şirket’e 
ilişkin finansal bilgilerin kamuya 
açıklanmasının, Şirket’in iç denetim 
ve bağımsız denetim faaliyetlerinin 
etkinliğinin ve Şirket’in ilgili mevzuat 
ve kurumsal etik kurallara uyumunun 
gözetimidir.

Toplantıların idari organizasyonundan 
ve toplantı tutanaklarının yönetim 
kurulu üyelerine dağıtımından ve 
kararların karar defterinde muhafaza 
edilmesinden yönetim kurulu 
sekretaryası sorumludur.

Komite başkanı tarafından davet 
edilmedikçe Komite üyelerinden başka 
kimse Komite toplantılarına katılamaz.

Denetim Komitesi aşağıdakilerle sınırlı 
olmamak üzere şu görevleri yerine 
getirir:

• Kamuya açıklanacak yıllık ve ara 
dönem finansal tabloların (dipnotlar 
dâhil), Şirket tarafından izlenen 
muhasebe ilkelerine, gerçeğe 
uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin 
olarak Şirket’in sorumlu yöneticileri 
ve bağımsız dış denetçi görüşlerini 
alarak, kendi değerlendirmeleriyle 
birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak 
bildirir.

• Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, 
bağımsız denetim sözleşmelerinin 
hazırlanarak bağımsız denetim 
sürecinin başlatılması ve bağımsız 
denetim kuruluşunun her aşamadaki 
çalışmaları Denetim Komitesi’nin 
gözetiminde gerçekleştirilir.

Denetim Komitesi en az iki üyeden 
oluşur ve Denetim Komitesi üyeleri 
yönetim kurulundaki bağımsız üyeler 
arasından seçilir. Bu üyelerin en az 
birinin denetim/muhasebe ve finans 
konusunda beş yıllık tecrübeye sahip 
olması gerekir. Komite üyelerinden 
herhangi birisinin yönetim kurulu 
üyeliğinin sona ermesi veya sermaye 
piyasası mevzuatına göre bağımsız 
üye sıfatını kaybetmesi halinde Komite 
üyeliği de sona erer. 6 Temmuz 2020 
tarih ve 2020/27 numaralı Yönetim 
Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mehmet Hayati Öztürk ve Ersin 
Akyüz Denetim Komitesi’ne seçilmiştir. 
30 Haziran 2021 tarih ve 2021/21 
numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Serpil 
Demirel ve Fatma Dilek Bil Denetim 
Komitesi’ne seçilmiştir. Denetim Komitesi 
başkanı Ersin Akyüz’dür.

Denetim Komitesi üyeleri ve Komite 
Başkanı, yönetim kurulu tarafından 
belirlenir. Görev süresi üç yılı aşamaz ve 
görev süresi sona eren komite üyeleri 
yeniden görevlendirilebilir.

Denetim Komitesi, üyelerinin salt 
çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır 
ve toplantıda hazır bulunan üyelerin 
çoğunluğu ile karar alır. Denetim 
Komitesi, İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin 
Esaslar çerçevesinde acil olarak 
toplandığı haller hariç olmak üzere, 
en az üç ayda bir olmak üzere yılda 

• Şirket’in hizmet alacağı bağımsız 
denetim kuruluşu ile bu kuruluştan 
alınacak hizmetler Denetim Komitesi 
tarafından belirlenir ve Şirket 
ortaklarının görüşüne sunulmak 
üzere yönetim kurulu onayına sunulur. 
Denetim Komitesi, bağımsız dış 
denetçiden bağımsız denetimlerde 
bağımsız olduğunu doğrulayan 
yazılı bir beyanı alır ve bağımsız 
dış denetçinin seçiminin yönetim 
kuruluna önerilmesinden önce dış 
denetçinin bağımsızlığını tehdit 
edebilecek unsurlar varsa bunlar 
hakkındaki değerlendirmesini yönetim 
kuruluna raporlar.

• Bağımsız dış denetçinin 
ortaklığın muhasebe politikası ve 
uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, 
daha önce Şirket yönetimine iletilen 
ilgili muhasebe standartları ve 
muhasebe ilkeleri çerçevesinde 
alternatif uygulama ve kamuya 
açıklama seçeneklerini, bunların 
muhtemel sonuçlarını ve uygulama 
önerisini, Şirket yönetimi ile arasında 
gerçekleştirdiği önemli yazışmaları 
komite ile paylaşma yükümlülüğünü 
yerine getirmesini gözetir.

en az dört kere toplanır ve Denetim 
Komitesi toplantıları, zamanlama 
olarak mümkün olduğu ölçüde yönetim 
kurulu toplantıları ile uyumlu olarak, 
yapılması planlanan her bir yönetim 
kurulu toplantısı öncesinde Şirket 
merkezinde veya Denetim Komitesi 
üyelerinin bulunduğu başka bir yerde 
gerçekleştirilir.

Denetim Komitesi, yapmış olduğu tüm 
çalışmaları yazılı hale getirir, kaydını 
tutar ve Denetim Komitesi çalışmaları 
ile Denetim Komitesi toplantılarına ilişkin 
sonuçlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde 
yönetim kuruluna raporlama yapar 
ve kendi görev ve sorumluluk alanıyla 
ilgili tespit ve önerileri derhal yönetim 
kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetim 
Komitesi toplantılarına ilişkin tutanaklar 
Komite üyeleri tarafından onaylanarak 
Komite kararları ile birlikte saklanır.

Şirket’in iç denetim yöneticisi veya 
komite tarafından atanan bir üye 
Komite Başkanı’na bağlı olarak 
Raportör sorumluluğunu üstlenir. 
Raportör toplantı gündemi ve ilgili 
belgeleri toplantıdan önce Komite 
üyelerine sunar. Başkanının toplantıya 
katılmasını istediği kişilerin katılımını 
sağlar. Toplantı tutanaklarını ve 
kararlarını yazar, ilgili taraflara 
dağıtımını sağlar.

• Şirket’in bir önceki yıla ait kâr zarar 
tablosunda yer alan brüt karının 
veya bir önceki yıla ait bilançosunda 
yer alan toplam varlıklarının %3’ünü 
aşan her bir süreklilik arz etmeyen 
ilişkili taraf işlemine ilişkin hüküm ve 
koşulları incelemek üzere olağanüstü 
toplantılar düzenlemek ve söz 
konusu sınırı aşan her bir süreklilik 
arz etmeyen ilişkili taraf işlemi ile ilgili 
yönetim kuruluna rapor sunmakla 
yükümlüdür.

• Kurumsal Yönetim Tebliği’nin veya 
diğer ilgili kural ve düzenlemelerin 
bağımsız değerleme raporunun 
hazırlanmasını gerektirdiği hallerde, 
Denetim Komitesi bu bağımsız 
değerleme raporunun alınmasını ve 
bu bağımsız değerleme raporuna 
yapılan atıfların Denetim Komitesi 
raporuna eklenmesini sağlar.

• İlgili çeyrek yıl finansal tabloların 
yayımlanmasını müteakip 
gerçekleştireceği toplantılarında söz 
konusu dönemde yıllık onayı alınmış 
sürekli ilişkili taraf işlemi uyarınca 
gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerini 
inceler ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin 
yıllık incelemesinin ardından yönetim 
kuruluna bir rapor sunar.
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• İç denetim faaliyetinin bağımsız ve 
tarafsız şekilde faaliyet gösterdiğini 
güvenceye alır. İç denetim 
sorumluluklarını, kaynaklarını, 
faaliyetlerini ve performansını 
sürekli olarak gözden geçirir. 
İç denetim yetki, sorumluluk ve 
süreçlerinin tanımlandığı yönetmelik 
ve prosedürleri gözden geçirir ve 
onaylar. İç denetim organizasyonu, 
çalışma prensipleri, yıllık denetim 
planı ve bu konularda gerçekleştirilen 
olası güncellemeleri gözden geçirir ve 
onaylar.

• Denetim esasları kapsamında 
gerekli bilgilere erişime ilişkin 
kısıtlamalarda dahil olmak üzere iç 
denetim faaliyetlerinin yürütümünde 
karşılaşılabilecek zorlukların 
gözetimini yapar. İç Denetim birimi 
tarafından hazırlanan raporları, 
bulguları, aksiyonları ve aksiyon 
durumlarını gözden geçirir.

• Şirket iç kontrol sistemine ilişkin olarak 
görüş ve önerilerini, Şirket üst yönetimi 
ve bağımsız dış denetçinin konuya 
ilişkin bildirimlerini de dikkate alarak, 
yönetim kuruluna iletir.

• Hem iç denetimin hem de bağımsız 
dış denetimin yeterli ve şeffaf 
bir şekilde yerine getirilmesinin 
sağlanması için gerekli her türlü 
tedbirin alınmasını sağlar.

Denetim Komitesi, incelemesine 
konu olan konularla ilgili veya gerekli 
gördüğü hallerde, Şirket yönetici ve 
çalışanlarından (gerekirse mahremiyet 
çerçevesinde) bilgi alabileceği gibi 
ilgili kişileri komite toplantılarına davet 
edebilir. Denetim Komitesi, faaliyetleriyle 
ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda 
bağımsız uzman görüşlerinden 
yararlanabilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi, çalışma 
esaslarında belirtilen görev ve 
sorumlulukları yerine getirir ve kendisine 
Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim 
Tebliği ile yüklenen görevleri üstlenir. 
Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 
başlıca amacı kurumsal yönetim 
ilkelerine uyulmaması durumundaki 
soruşturmalar ve çıkar çatışmalarının 
belirlenmesi dâhil olmak üzere, kurumsal 
yönetim ilkelerine uyulmasında Yönetim 
Kurulu’na yardımcı olunması, yatırımcı 
ilişkileri biriminin gözetiminin yapılması 
ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret 
Komitesi’ne bırakılan görevlerin yerine 
getirilmesidir.

Komite, Yönetim Kurulu üyesi olan veya 
Yönetim Kurulu üyesi olmayıp kendi 
alanında uzmanlığı olan en az üç 
üyeden oluşur ve Kurumsal Yönetim 
Komitesi başkanı bağımsız Yönetim 
Kurulu üyelerinden seçilir. 

• Etik açıdan uygun olmayan 
işlemler, suistimale ilişkin politika 
ve prosedürleri gözden geçirir ve 
uygulanmasını sağlar. İlgili konuların 
komiteye iletilmesi için gerekli 
mekanizmaların kurulmasını gözetir.

• Yönetim Kurulu üyeleri, üst yönetim 
veya diğer ilişkili taraflar arasında 
ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarını 
ve ticari sır kapsamında veya Şirket 
paylarının değerini etkileyebilecek 
nitelikteki bilginin kötüye kullanılmasını 
önlemeye yönelik şirket içi 
düzenlemelerine uyumu gözetir.

• Şirket’in Hukuk ve Uyum 
Müşavirliği’nden mevzuata uyum 
kapsamındaki düzenlemelerine ilişkin 
raporlar alır.

• Gerekli hallerde iç denetim, bağımsız 
denetim ile birlikte, Şirket muhasebe 
veya iç kontrol sistemi içerisinde 
önemli görev üstlenen yetkililerin 
burada belirtilen düzenlemelere 
aykırı davranışlarını değerlendirir ve 
bu konuya ilişkin bulgu ve önerilerini 
yönetim kurulu ile paylaşır.

• Şirket muhasebe ve iç kontrol 
sistemi ile bağımsız denetim ile ilgili 
olarak ortaklığa ulaşan şikâyetlerin 
incelenmesi, sonuca bağlanması, 
ortaklık çalışanlarının, ortaklığın 
muhasebe ve bağımsız denetim 
konularındaki bildirimlerinin gizlilik 
ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi 
konularında uygulanacak yöntem ve 
kıstaslar Denetim Komitesi tarafından 
belirlenir.

Komite üyelerinin çoğunluğu, icrada 
görevli olmayan Yönetim Kurulu 
üyelerinden seçilir. Yatırımcı ilişkileri 
birimi yöneticisi, Kurumsal Yönetim 
Komitesi’nin doğal üyesidir. 6 Temmuz 
2020 tarih ve 2020/27 numaralı Yönetim 
Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi 
Serdar Marangoz, Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyeleri Mehmet Hayati Öztürk 
ve Ersin Akyüz Kurumsal Yönetim 
Komitesi’ne seçilmiştir. Aynı kararda 
yatırımcı ilişkileri Birimi müdürünün 
atanması sonrasında komitede yer 
almasına karar verilmiştir. 30 Haziran 
2021 tarih ve 2021/21 numaralı Yönetim 
Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim 
Kurulu Üyeleri Serpil Demirel ve Fatma 
Dilek Bil Kurumsal Yönetim Komitesi’ne 
seçilmiştir.

16.09.2021 Tarih ve 2021/30 Sayılı 
Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu 
Üyesi Serdar Marangoz’un Yönetim 
Kurulu üyeliği ile 06 Temmuz 2020 tarih 
ve 2020/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı 
ile atanmış olduğu Kurumsal Yönetim 
Komitesi, Riskin Erken Saptanması 
Komitesi üyeliklerinden istifasının 
kabulüne karar verilmiştir. 

31.12.2021 tarihi itibari ile Kurumsal 
Yönetim Komitesi’nin üyeleri; Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Hayati 
Öztürk, Ersin Akyüz, Serpil Demirel, 
Fatma Dilek Bil ve doğal üye olarak 
Yatırımcı İlişkileri Müdürü Mehmet Yusuf 
Güngör’dür. Kurumsal Yönetim Komitesi 
başkanı Serpil Demirel’dir.

• Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine 
kendi görev alanı kapsamında 
değerlendirilebilecek diğer görev ve 
sorumlulukları üstlenir.

• Şirket kapsamında yürütülen 
risk yönetim sisteminin etkinliğini 
değerlendirir ve bu amaçla yönetim 
kurulu tarafından kurulan diğer 
komiteler ile bilgi paylaşımında 
bulunur ve iş birliği içerisinde çalışır.

• Şirket’in paylarının halka arz edilmesi 
halinde, ilgili payların borsada işlem 
görmeye başlamasından sonraki 
iki yıl boyunca finansal tablolarının 
kamuya açıklanmasını müteakip 
on iş günü içerisinde, halka arz 
fiyatının belirlenmesinde esas 
alınan varsayımların gerçekleşip 
gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse 
nedeni hakkında değerlendirmeleri 
içeren bir rapor hazırlamakla 
yükümlüdür.

Denetim Komitesi kararları yönetim 
kuruluna tavsiye niteliğinde olup 
komitenin çalışmaları ve önerileri 
yönetim kurulu üyelerinin TTK’dan 
doğan sorumluluklarını ortadan 
kaldırmaz. Yönetim Kurulu, Denetim 
Komitesi’nin görev ve sorumluluklarını 
yerine getirebilmesi için gerekli 
kaynakları ve desteği sağlar. 

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri, 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
Görev süresi üç yılı aşamaz ve görev 
süresi sona eren komite üyeleri yeniden 
görevlendirilebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin üyeleri 
olanaklar dâhilinde, yürütmede 
görevli olmayan kişiler arasından 
seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi’nde, 
muhasebe, finans, denetim, hukuk, 
yönetim vb. alanlarda uzman kişiler 
görev alabilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi yılda en 
az dört kez olmak üzere çalışmaların 
etkinliği için gerekli görülen sıklıkta 
Şirket merkezinde veya komite 
üyelerinin bulunduğu başka bir yerde 
toplanır. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 
toplantılarının zamanlaması 
mümkün olduğunca Yönetim Kurulu 
toplantılarının zamanlaması ile uyumlu 
olur.

Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin 
salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle 
toplanır ve toplantıda hazır bulunan 
üyelerin çoğunluğu ile karar alır.

Komiteler ve Politikalar
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Kurumsal Yönetim Komitesi yapmış 
olduğu tüm çalışmaları yazılı hale 
getirir, kaydını tutar ve komite 
çalışmaları ile komite toplantılarına 
ilişkin sonuçlara ilişkin bilgileri içerecek 
şekilde Yönetim Kurulu’na raporlama 
yapar. Kurumsal Yönetim Komitesi, 
kendi görev ve sorumluluk alanıyla 
ilgili tespit ve önerileri derhal Yönetim 
Kurulu’na yazılı olarak bildirir. Kurumsal 
Yönetim Komitesi toplantılarına ilişkin 
tutanaklar Kurumsal Yönetim Komite 
üyeleri tarafından onaylanarak Komite 
kararları ile birlikte saklanır. Tutanaklar 
bir sonraki toplantı öncesinde üyeler 
ile paylaşılır ve resmi onayı bir sonraki 
toplantıda alınır.

Şirket’in yatırımcı ilişkileri birimi 
yöneticisi veya komite tarafından 
atanan bir üye Komite Başkanı’na 
bağlı olarak Raportör sorumluluğunu 
üstlenir. Raportör toplantı gündemi 
ve ilgili belgeleri toplantıdan önce 
Komite üyelerine sunar. Başkanının 
toplantıya katılmasını istediği kişilerin 
katılımını sağlar. Toplantı tutanaklarını 
ve kararlarını yazar, ilgili taraflara 
dağıtımını sağlar.

Toplantıların idari organizasyonundan 
ve toplantı tutanaklarının Yönetim 
Kurulu üyelerine dağıtımından ve 
kararların karar defterinde muhafaza 
edilmesinden Yönetim Kurulu 
sekretaryası sorumludur.

20.12.2021 Tarih ve 2021/41 Sayılı 
Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim 
Kurulu Üyesi Galip Ayköse’nin Yönetim 
Kurulu üyeliği ile 06 Temmuz 2020 
tarih ve 2020/27 sayılı Yönetim Kurulu 
kararı ile atanmış olduğu Riskin Erken 
Saptanması ve Yatırım Komitesi 
üyeliklerinden istifasının kabulüne karar 
verilmiştir. 

31.12.2021 tarihi itibari ile Riskin Erken 
Saptanması Komitesi’nin üyeleri; 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 
Mehmet Hayati Öztürk, Ersin Akyüz, 
Serpil Demirel ve Fatma Dilek Bil’dir. 
Riskin Erken Saptanması Komite 
başkanı Mehmet Hayati Öztürk’tür.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 
üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenir. Görev süresi üç yılı aşamaz ve 
görev süresi sona eren komite üyeleri 
yeniden görevlendirilebilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin 
üyeleri olanaklar dâhilinde, yürütmede 
görevli olmayan kişiler arasından seçilir. 
Risk Komitesi’nde risk görev alabilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda 
en az dört kez olmak üzere çalışmaların 
etkinliği için gerekli görülen sıklıkta 
Şirket merkezinde veya komite üyelerinin 
bulunduğu başka bir yerde toplanır. 

Kurumsal Yönetim Komitesi 
aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu 
görevleri yerine getirir:

• Yönetim Kurulu’na üyelerin atanması 
için önerilerin hazırlanması,

• Kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında 
Yönetim Kurulu üyelerinin etkinlik ve 
bağımsızlığının temin edilmesi,

• Yönetim Kurulu’nda kurumsal yönetim 
ilkelerinin kabulü ve uygulanmasının 
temin edilmesi,

• Kurumsal yönetim değerlendirme 
ve derecelendirme faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi hususunda 
koordinasyon ve gözetim sağlanması,

Riskin Erken Saptanması Komitesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi, 
çalışma esaslarında belirtilen görev ve 
sorumlulukları yerine getirir ve kendisine 
Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim 
Tebliği ile yüklenen görevleri üstlenir. 
Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin 
başlıca amacı, Şirket’in varlığını, 
gelişmesini ve devamını tehlikeye 
düşürebilecek risklerin erken teşhisinde, 
uygun risk yönetim stratejilerinin 
uygulanması ile risk yönetimi için 
bir uzman komitesi kurulmasında 
Yönetim Kurulu’na yardımcı olunması 
ve mevzuatça kendisine verilen diğer 
görevlerin yerine getirilmesidir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin 
toplantılarının zamanlaması 
mümkün olduğunca Yönetim Kurulu 
toplantılarının zamanlaması ile 
uyumlu olur. Riskin Erken Saptanması 
Komitesi, üyelerinin salt çoğunluğunun 
mevcudiyetiyle toplanır ve toplantıda 
hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile 
karar alır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 
yapmış olduğu tüm çalışmaları yazılı 
hale getirir, kaydını tutar ve Riskin Erken 
Saptanması Komitesi’nin çalışmaları 
ile toplantılarına ilişkin sonuçlara 
ilişkin bilgileri içerecek şekilde Yönetim 
Kurulu’na raporlama yapar. Risk 
Komitesi, kendi görev ve sorumluluk 
alanıyla ilgili tespit ve önerileri derhal 
Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir. 
Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin 
toplantılarına ilişkin tutanaklar Riskin 
Erken Saptanması Komitesi üyeleri 
tarafından onaylanarak Komite kararları 
ile birlikte saklanır.

Şirket’in risk yönetiminden sorumlu 
yöneticisi veya hukuk ve uyum 
yöneticisi ya da komite tarafından 
atanan bir üye Komite Başkanı’na 
bağlı olarak Raportör sorumluluğunu 
üstlenir. Raportör toplantı gündemi 
ve ilgili belgeleri toplantıdan önce 
Komite üyelerine sunar. Başkanının 
toplantıya katılmasını istediği kişilerin 
katılımını sağlar. Toplantı tutanaklarını 
ve kararlarını yazar, ilgili taraflara 
dağıtımını sağlar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 
en az iki üyeden oluşur. Riskin Erken 
Saptanması Komitesi’nin iki üyeden 
oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla 
üyesinin bulunması halinde üyelerin 
çoğunluğu, icrada görevli olmayan 
Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. 
Komite başkanı bağımsız Yönetim 
Kurulu üyelerinden seçilir. Yönetim 
Kurulu üyesi olmayan konusunda 
uzman kişilere komitede yer verilebilir. 
6 Temmuz 2020 tarih ve 2020/27 
numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 
Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Marangoz, 
Yönetim Kurulu Üyesi Galip Ayköse, 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 
Mehmet Hayati Öztürk ve Ersin Akyüz 
Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne 
seçilmiştir. 30 Eylül 2021 tarih ve 2021/21 
numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Serpil 
Demirel ve Fatma Dilek Bil Riskin Erken 
Saptanması Komitesi’ne seçilmiştir.

16.09.2021 Tarih ve 2021/30 Sayılı 
Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu 
Üyesi Serdar Marangoz’un Yönetim 
Kurulu üyeliği ile 06 Temmuz 2020 tarih 
ve 2020/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı 
ile atanmış olduğu Kurumsal Yönetim 
Komitesi, Riskin Erken Saptanması 
Komitesi üyeliklerinden istifasının 
kabulüne karar verilmiştir. 

Toplantıların idari organizasyonundan 
ve toplantı tutanaklarının Yönetim 
Kurulu üyelerine dağıtımından ve 
kararların karar defterinde muhafaza 
edilmesinden Yönetim Kurulu 
sekretaryası sorumludur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 
aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu 
görevleri yerine getirir:

• Mevcut ve potansiyel operasyonel, 
stratejik, uyum, finansal ve diğer 
risklerin belirlenmesi, periyodik olarak 
değerlendirilmesi ve bu risklerle 
bağlantılı olarak ilgili önemlerin 
alınması için öneriler hazırlanması,

• Risk yönetim sistemlerinin kurulması 
ve Şirket içinde risk yönetimine ilişkin 
organizasyonel altyapıların kurulması 
ve işlevselliğin artırılması ilgili 
sistemlerin geliştirilmesi için öneriler 
hazırlanması,

• Yönetim Kurulu ve Denetim 
Komitesi’ne yönelik risklere ilişkin 
çözüm önerilerinde bulunulması,

• Şirket hedeflerine ulaşmayı 
etkileyebilecek mevcut ve olası 
risk unsurlarının kurumsal risk 
yönetimi sistematiği çerçevesinde 
tanımlanması, değerlendirilmesi, 
izlenmesi ve Şirket’in risk profiline 
uygun olarak ilgili risklerin 
yönetilmesine ilişkin prensiplerin 
belirlenerek, karar mekanizmalarında 
kullanılmasının sağlanması,

Komiteler ve Politikalar



146 147Kurumsal Yönetim Aydem Yenilenebilir Enerji 2021 Faaliyet Raporu

• Şirket çapında kurumsal risk yönetimi 
yaklaşımını oluşturmak, etkin bir risk 
yönetimi çerçevesinin tesis ve idame 
edilmesinin sağlanması,

• Risk politikaları ile Şirket bünyesindeki 
risklerin yönetilmesinde kullanılan ilgili 
standart ve metodolojileri belirlemek 
adına çalışmaların yapılması ve 
Yönetim Kurulu onayına sunulması,

• Şirket’in risk iştahını tanımlayan, 
Yönetim Kurulu’nun onayladığı 
stratejik plan ve hedeflerle uyumlu 
politikalar hazırlamak adına 
çalışmaların yapılması ve çalışmaların 
Yönetim Kurulu onayına sunulması,

• Risk iştahı kapsamındaki 
göstergelerin, seviyelerine ilişkin 
teklifi oluşturularak Yönetim Kurulu 
onayına sunulması, göstergelerin 
izlenmesi ve gerektiğinde sonuçların, 
değerlendirmelerin, tavsiyelerin 
Yönetim Kurulu’na sunulması,

• Şirket’in stratejileri ve risk iştahının 
şirket genelinde etkin bir şekilde 
uygulanmasının sağlanması,

• Yönetim Kurulu üyelerini, stratejik 
yönetim, sermaye ve kaynak 
yönetimi, risk profili, risk iştahı, iş 
faaliyetleri, mali performans ve itibar 
dahil olmak üzere şirketin risk yaratan 
faaliyetleri hakkında yeterli düzeyde 
bilgilendirilmesi, bu kapsamda 
Yönetim Kurulu’na öneriler sunulması,

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin 
görevlerini yerine getirmesi için gereken 
her türlü kaynak ve destek Yönetim 
Kurulu tarafından sağlanır. Riskin 
Erken Saptanması Komitesi, gerekli 
gördüğü yöneticiyi toplantılarına 
davet edebilir ve görüşlerini alabilir. 
Riskin Erken Saptanması Komitesi 
gerektiğinde konusunda uzman kişilerin 
görüşlerinden yararlanır. Riskin Erken 
Saptanması Komitesi kendi yetki ve 
sorumluluğunda hareket eder, her 
üç ayda bir durum değerlendirmesi, 
tavsiye ve önerilerini içeren bir rapor 
hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunar. 
Yönetim Kurulu’na sunulan söz konusu 
raporlar bağımsız denetçiye de iletilir. 
Nihai karar sorumluluğu Yönetim 
Kurulu’na aittir.

Yatırım Komitesi
Yatırım Komitesi, çalışma esaslarında 
belirtilen görev ve sorumlulukları yerine 
getirir ve kendisine Esas Sözleşme 
ile yüklenen görevleri üstlenir. Yatırım 
Komitesi’nin başlıca amacı, Şirket’in 
esas sözleşmesinde yer alan amaç ve 
konusuna uygun, 1 milyon ABD Doları 
üzerindeki yatırım ve iş geliştirme 
projelerinin değerlendirilmesi, Yönetim 
Kurulu’nun onayına sunulması ve takibi 
süreçlerinin yürütülmesidir.

• Sermaye ve likidite seviyeleri ile aktif-
pasif yapısının; şirketin normal ve 
stresli koşullarıyla uyumlu olmasının 
sağlanması amacıyla uygun 
durumlarda stres testi yapılması dahil 
olmak üzere iç süreçlerinin idame 
ettirilmesinin sağlanması,

• Olasılık ve etki hesaplarına göre 
değerlendirilen risklere ilişkin Şirket’te 
kabul edilecek ve yönetilecek, 
paylaşılacak veya tamamen ortadan 
kaldırılacak risklere ilişkin risk yönetim 
stratejilerinin değerlendirilmesi ve 
önerilmesi,

• Yönetim Kurulu’na, başta pay 
sahipleri olmak üzere Şirket’in 
menfaat sahiplerini etkileyebilecek 
olan risklerin etkilerini en aza 
indirebilecek risk yönetim ve bilgi 
sistemlerinin, süreçlerini de içerecek 
şekilde, iç kontrol sistemlerini 
oluşturması için görüş sunulması,

• Risk yönetimi ve iç kontrol 
sistemlerinin Şirket’in kurumsal 
yapısına ve iş süreçlerine 
entegrasyonunun sağlanması,

• Şirket bünyesinde yürütülen risk 
çalışmalarını değerlendirilmesi ve 
onaylanması, gerektiğinde Yönetim 
Kurulu’na bilgi verilmesi, öneriler 
sunulması,

• Bilginin zamanında, doğru ve 
amacına uygun olmasını sağlamak 
için yönetim raporlamalarının 
geliştirilmesi ve idamesinin 
değerlendirilmesi,

Yatırım Komitesi, en az üç kişiden 
oluşur. 6 Temmuz 2020 tarih ve 2020/27 
numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 
Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, 
Genel Müdür Ömer Fatih Keha, Yönetim 
Kurulu Üyesi Galip Ayköse, Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet 
Hayati Öztürk ve Ersin Akyüz Yatırım 
Komitesi’ne seçilmiştir. 30 Haziran 2021 
tarih ve 2021/21 numaralı Yönetim 
Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyeleri Serpil Demirel ve Fatma Dilek Bil 
Yatırım Komitesi’ne seçilmiştir.

20.12.2021 Tarih ve 2021/41 Sayılı 
Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim 
Kurulu Üyesi Galip Ayköse’nin Yönetim 
Kurulu üyeliği ile 06 Temmuz 2020 
tarih ve 2020/27 sayılı Yönetim Kurulu 
kararı ile atanmış olduğu Riskin Erken 
Saptanması ve Yatırım Komitesi 
üyeliklerinden istifasının kabulüne karar 
verilmiştir. 

31.12.2021 tarihi itibari ile Riskin Erken 
Saptanması Komitesi’nin üyeleri; 
Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, 
Genel Müdür Ömer Fatih Keha, 
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 
Mehmet Hayati Öztürk, Ersin Akyüz, 
Serpil Demirel ve Fatma Dilek Bil’dir. 
Yatırım Komitesi başkanı İdris Küpeli’dir.

• Denetim konuları ve bulgularının son 
durumlarının takip edilmesi, alınan 
aksiyonların etkililiğinin ve etkinliğinin 
değerlendirilmesi,

• İş sürekliliği yönetimine ilişkin 
faaliyetlerinin gözetiminin yapılması,

• Risk yönetim sistemlerinin en az yılda 
bir kez gözden geçirilmesi ve risklerin 
yönetim sorumluluğunu üstlenen 
ilgili bölümlerdeki uygulamaların, 
Riskin Erken Saptanması Komitesi 
kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin 
gözetilmesi,

• Teknik iflasın erken teşhis edilmesi 
ve Yönetim Kurulu’nun bu konuda 
uyarılmasının sağlanması ve alınması 
gereken önlemlere ilişkin önerilerin 
geliştirilmesi,

• Yönetim Kurulu’na her üç ayda 
bir verilecek raporda durumun 
değerlendirilmesi, varsa tehlikelerin 
işaret edilmesi, buna ilişkin çarelerin 
gösterilmesi ve hazırlanan bu raporu 
bağımsız denetçi, Denetim Komitesi 
ve İç Denetim Birimi ile paylaşılması 
ve

• Yıllık faaliyet raporunda yer alacak 
olan, Riskin Erken Saptanması 
Komitesi üyeleri, toplanma sıklığı, 
yürütülen faaliyetleri de içerecek 
şekilde çalışma esasları ve komitenin 
etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu’nun 
değerlendirmesine zemin teşkil etmek 
üzere yıllık değerlendirme raporu 
hazırlanması ve Yönetim Kurulu’na 
sunulması.

Yatırım Komitesi üyeleri, Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenir. Görev süresi üç 
yılı aşamaz ve görev süresi sona eren 
komite üyeleri yeniden görevlendirilebilir.
Yatırım Komitesi’nin üç ayda bir 
toplanması esastır. Çalışmaların etkinliği 
için gerekli görülen durumlarda daha 
sık Şirket merkezinde veya komite 
üyelerinin bulunduğu başka bir yerde 
toplanır. Yatırım Komitesi toplantılarının 
zamanlaması mümkün olduğunca 
Yönetim Kurulu toplantılarının 
zamanlaması ile uyumlu olur. Yatırım 
Komitesi, üyelerinin salt çoğunluğunun 
mevcudiyetiyle toplanır ve toplantıda 
hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile 
karar alır.

Yatırım Komitesi yapmış olduğu tüm 
çalışmaları yazılı hale getirir, kaydını 
tutar ve Komite çalışmaları ile Komite 
toplantılarına ilişkin sonuçlara ilişkin 
bilgileri içerecek şekilde Yönetim 
Kurulu’na raporlama yapar. Yatırım 
Komitesi, kendi görev ve sorumluluk 
alanıyla ilgili tespit ve önerileri derhal 
Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir. 
Yatırım Komitesi toplantılarına ilişkin 
tutanaklar Komite üyeleri tarafından 
onaylanarak Komite kararları ile birlikte 
saklanır. Tutanaklar bir sonraki toplantı 
öncesinde üyeler ile paylaşılır.

Komiteler ve Politikalar
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Şirket’in mali işler direktörü veya komite 
tarafından atanan bir üye Komite 
Başkanı’na bağlı olarak Raportör 
sorumluluğunu üstlenir. Raportör 
toplantı gündemi ve ilgili belgeleri 
toplantıdan önce Komite üyelerine 
sunar. Başkanının toplantıya katılmasını 
istediği kişilerin katılımını sağlar. Toplantı 
tutanaklarını ve kararlarını yazar, ilgili 
taraflara dağıtımını sağlar.

Toplantıların idari organizasyonundan 
ve toplantı tutanaklarının Yönetim 
Kurulu üyelerine dağıtımından ve 
kararların karar defterinde muhafaza 
edilmesinden Yönetim Kurulu 
sekretaryası sorumludur.

Yatırım Komitesi, Şirket, bağlı ortaklıkları 
ya da iştirakleri bünyesinde yapılacak 
Yatırım Projeleri’nin belirli Yatırım 
Kriterleri’ne göre değerlendirilmesi ve 
ilgili yatırıma ilişkin görüşlerini Yönetim 
Kurulu’na raporlar.

İlgili raporlama, proje temel ve fizibilite 
analizleri, proje finansman analizleri, 
bütçe onayı ve Yatırım Kriterleri dikkate 
alınarak hazırlanır. Yatırım projelerine 
ilişkin yatırım kararı almak Yönetim 
Kurulu’nun yetkisindedir. Ancak Yönetim 
Kurulu, ilgili yatırım projesine ilişkin 
Yatırım Komitesi görüşü olmaksızın 
yatırım kararı alamaz.

Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Komitesi, bir* Yönetim Kurulu 
üyesi veya Genel Müdür, Operasyon 
Direktörü, Bakım ve Projeler Direktörü, 
Sürdürülebilirlik - İş Sağlığı Güvenliği 
(“İSG”) - Çevre ve Entegre Yönetim 
Sistemi (“EYS”) Müdüründen oluşur. 
Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı 
ve Güvenliği Komitesi’nin toplantı 
gündeminde paydaş katılımı ve sosyal 
etki konularında maddeler bulunması 
halinde İnsan Kaynakları Direktörü ve 
Kurumsal İletişim Müdürü’nün de katılımı 
sağlanır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Komiteye başkanlık eder. 6 Temmuz 
2020 tarih ve 2020/27 numaralı Yönetim 
Kurulu Kararı ile Genel Müdür Ömer 
Fatih Keha, Operasyon Direktörü 
Adnan Can, Bakım ve Proje Direktörü 
Hüseyin Günlü ve Sürdürülebilirlik & 
İSG, Çevre ve EYS Müdürü Fatih Peker, 
Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Komitesi’ne seçilmiştir. 30 
Haziran 2021 tarih ve 2021/21 numaralı 
Yönetim Kurulu Kararı ile Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyeleri Serpil Demirel, 
Fatma Dilek Bil, Mehmet Hayati Öztürk 
ve Ersin Akyüz Sürdürülebilirlik, Çevre, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi’ne 
seçilmiştir. Sürdürülebilirlik, Çevre, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Komitesi başkanı 
Fatma Dilek Bil’dir.

Yatırım Projeleri’nin aşağıdaki kriterlere 
uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekir:

• Fosil yakıtların enerji üretiminde 
kullanıldığı santrallere yatırım 
yapılmaması;

• Şirket’in sürdürülebilirlik, çevre, iş 
sağlığı ve güvenliği, yönetişim ve 
sosyal politikalarıyla uyuşmayan 
yatırım yapılmaması;

• Kredi sözleşmeleri dahil olmak üzere, 
mevcut sözleşmeler kapsamındaki 
yükümlülüklerle çelişmemesi;

• İnşaat, geliştirme ve/veya yapım 
aşamasında olan herhangi bir 
varlığın, iç verim oranının (equity IRR) 
ABD Doları cinsinden %10’dan az 
olmaması;

• Şirket’in uzun dönem politikaları ve 
büyüme planları bakımından stratejik 
ve önemli etkiye sahip olduğu 
düşünülen yatırımlar hariç olmak 
üzere, herhangi bir varlığın yatırım 
tutarının, Toplam varlık değerinin  
%20’sinden fazla olmaması;

• İnşaat ve/veya yapım aşamasında 
olan varlıkların toplam yatırım 
tutarının, toplam varlık değerinin 
%25’inden fazla olmaması ve

• Tek bir müşteriden elde edilecek 
gelirlerin toplam gelirlerin %30’undan 
fazla olmaması suretiyle karşı taraf 
riskinin yoğunlaşmanın önlenmesi.

Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Komitesi üyeleri, Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenir. Görev 
süresi üç yılı aşamaz ve görev süresi 
sona eren komite üyeleri yeniden 
görevlendirilebilir.

Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Komitesi’nin üç ayda bir 
toplanması esastır. Çalışmaların etkinliği 
için gerekli görülen durumlarda daha 
sık Şirket merkezinde veya komite 
üyelerinin bulunduğu başka bir yerde 
toplanır. İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre 
Komitesi toplantılarının zamanlaması 
mümkün olduğunca Yönetim Kurulu 
toplantılarının zamanlaması ile uyumlu 
olur.

Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Komitesi üyelerinin salt 
çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır 
ve toplantıda hazır bulunan üyelerin 
çoğunluğu ile karar alır.

Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Komitesi, yapmış olduğu 
tüm çalışmaları yazılı hale getirir, 
kaydını tutar ve Komite çalışmaları ile 
Komite toplantılarına ilişkin sonuçlara 
ilişkin bilgileri içerecek şekilde 
Yönetim Kurulu’na raporlama yapar. 

Komite’nin görevlerini yerine getirmesi 
için gereken her türlü kaynak ve destek 
Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. 
Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi ve 
danışmanları toplantılarına davet 
edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite 
gerektiğinde konusunda uzman 
kişilerin ve danışmanların görüşlerinden 
yararlanır.

Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Komitesi
Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Komitesi, çalışma esaslarında 
belirtilen görev ve sorumlulukları 
yerine getirir ve kendisine Esas 
Sözleşme ile yüklenen görevleri 
üstlenir. Sürdürülebilirlik, Çevre, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Komitesi’nin 
başlıca amacı, Şirket’in çalışanları 
ve tüm işletme tesislerini kapsayan 
sürdürülebilirlik, yaşam, iş sağlığı ve 
güvenliği kültürünün geliştirilerek, çevre 
düzenlemeleri ve faaliyetleri de dahil 
olmak üzere proaktif olarak emniyetli 
davranış yaklaşımının benimsenmesi 
ve geliştirilmesinin sağlanmasıdır. 
Ek olarak, sürdürülebilirlik ilkelerinin 
uygulanmasını sağlamaya yönelik 
önleyici/iyileştirici tedbirler, fırsat 
yaratabilecek alanlar ve faaliyet 
sonuçları hakkında Yönetim Kurulunu 
bilgilendirmektir.

Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Komitesi, kendi görev ve 
sorumluluk alanıyla ilgili tespit ve 
önerileri derhal Yönetim Kurulu’na 
yazılı olarak bildirir. Sürdürülebilirlik, 
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi 
toplantılarına ilişkin tutanaklar Komite 
üyeleri tarafından onaylanarak Komite 
kararları ile birlikte saklanır.

Şirket’in Sürdürülebilirlik, İSG, Çevre ve 
EYS Müdürü veya komite tarafından 
atanan bir üye Komite Başkanı’na 
bağlı olarak Raportör sorumluluğunu 
üstlenir. Raportör toplantı gündemi 
ve ilgili belgeleri toplantıdan önce 
Komite üyelerine sunar. Başkanının 
toplantıya katılmasını istediği kişilerin 
katılımını sağlar. Toplantı tutanaklarını 
ve kararlarını yazar, ilgili taraflara 
dağıtımını sağlar.

Toplantıların idari organizasyonundan 
ve toplantı tutanaklarının Yönetim 
Kurulu üyelerine dağıtımından ve 
kararların karar defterinde muhafaza 
edilmesinden Yönetim Kurulu 
sekretaryası sorumludur.

Komiteler ve Politikalar

* 30 Haziran 2021 tarih ve 2021/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Komite'nin çalışma esaslarında yönetim kurulu üye sayısı bu kapsamda revize edilmiş olup "bir 
Yönetim Kurulu üyesi" ifadesi en "az bir Yönetim Kurulu üyesi" olarak revize edilmiştir.
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Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Komitesi aşağıdakilerle sınırlı 
olmamak üzere şu görevleri yerine 
getirir:

• İSG Kurulu ve Yaşam Güvenliği Alt 
Komitesi ve saha personelinden gelen 
geri bildirimler dikkate alınarak, İSG 
performansı ve hedefleri;

• Çevre faaliyetlerinde sürekli 
iyileştirme ve geliştirmeyi sağlayacak 
çalışmalar;

• Çevresel ve sosyal alandaki 
performans, enerji tüketimi, atık 
yönetimi, çevresel ve sosyal 
riskler ile alakalı geri bildirimlerin 
değerlendirilmesi;

• KPI uygulamaları ve ilgili hususların 
değerlendirilmesi;

• İSG kültürünün yaygınlaştırılması 
çalışmaları ile planlı yönetim 
yürüyüşlerinin ve denetim sonuçlarının 
değerlendirilmesi;

• İSG, çevresel ve sosyal konularda 
eğitim çalışmalarının takibi, 
raporlanması;

• İş kazalarının ve meslek hastalıklarının 
önlenmesi, sağlıklı ve güvenli iş 
ortamları oluşturmaya yönelik 
çalışmaların takibi ve performans 
ölçümü amaçlı hedefler konulması 
ve ilgili birimlerce sağlanan veri ve 
bilginin komite başkanı Yönetim 
Kurulu üyesine raporlanması;

• Şirket’in operasyonlarının çevresel ve 
sosyal risklerinin ve etki boyutlarının 
belirlenmesi, ölçümü, takibi, kayıt 
altına alınması, denetimi ve 
raporlanması;

• Proaktif risk önleme, aylık planlı 
emniyet kontrolleri, aylık yönetim 
İSG yürüyüşü, düzenleyici önleyici 
faaliyetleri, kayba ramak kala, 
emniyetsiz durum ve davranış, LTI da 
dahil olmak üzere İSG performansının 
sürekli iyileştirilmesi yoluyla 
organizasyonel dayanıklılığın artması;

• Sürdürülebilirlik raporu ve ESG 
skorlamaları.

Komite’nin görevlerini yerine getirmesi 
için gereken her türlü kaynak ve destek 
Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. 
Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi ve 
danışmanları toplantılarına davet 
edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite 
gerektiğinde konusunda uzman 
kişilerin ve danışmanların görüşlerinden 
yararlanır.

2021 yılı içerisinde komitelerin toplantı 
sayıları;

• Denetim Komitesi: 6 adet toplantı 
gerçekleştirilmiştir. 

• Kurumsal Yönetim Komitesi: 4 adet 
toplantı gerçekleştirmiştir. 

• Riskin Erken Saptanması Komitesi: 4 
adet toplantı gerçekleştirmiştir.

• Yatırım Komitesi: 3 adet toplantı 
gerçekleştirmiştir.

• Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Komitesi: 4 adet toplantı 
gerçekleştirmiştir.

Yönetim komitelere bünyesinde yer alan 
ilgili komitelere katılım oranı 2021 yılı için 
%100 oranında gerçekleşmiştir.

Politikalarımız 
Aydem Yenilenebilir Enerji 
politikalarına aşağıda yer alan linkten 
ulaşılabilmektedir:
https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/
bilgi/24/politikalarimiz

Komiteler ve Politikalar Yönetim Kurulu’nun Değerlendirmesi

Yönetimden Mesajlar, Riskler ve 
Fırsatlar
Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, risk 
yönetim süreçlerimizde uluslararası 
kabul görmüş risk yönetim prensiplerini 
kullanmakta, Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri 
düzenlemesine eksiksiz şekilde 
uyum sağlamaktayız. Aydem 
Yenilenebilir Enerji olarak, risk 
yönetimini, faaliyetlerimizin ve stratejik 
planlamamızın bütününe entegre 
ederek; tüm yatırım kararlarımızda 
ve süreçlerimizde güvenilir bir risk 
yönetim mekanizması uygulamakta, 
tüm risk ve fırsatları kapsamlı 
şekilde değerlendirmekteyiz. Tüm 
süreçlerimizde ve birimlerimizde şirket 
kültürü haline gelen, risk farkındalığımız 
sayesinde stratejik kararlarımızın 
ve operasyonel faaliyetlerimizin risk 
iştahımızın sınırları içerisinde kalmasını 
sağlamakta, mali performans ve 
itibar dahil olmak üzere Şirketimizi ve 
paydaşlarımızı olumsuz etkileyebilecek 
tüm risk unsurlarını en etkin şekilde 
yönetmekteyiz. Karşılaşılacak riskleri 
saptamak ve analiz etmek, uygun 
risk limitlerini belirleyerek anahtar risk 
göstergelerine ve riskleri ilgili limitlerle 
karşılaştırmalı olarak izlemek amacıyla 
belirlediğimiz, risk yönetimi politikalarını 
ve sistemlerini düzenli olarak gözden 
geçirmekteyiz.

Aydem Yenilenebilir Enerji’de risk 
yönetimi faaliyetlerine ilişkin plan ve 
politikaların oluşturulması, Yönetim 
Kurulu’nun sorumluluğundadır. 
Yönetim Kurulu, risklerin etkin bir 
şekilde yönetilebilmesi için Riskin 
Erken Saptanması Komitesi’ni 
görevlendirmiştir. Komite’de icrada 
görevli olmayan Yönetim Kurulu 
üyeleri bulunmakta ve komite, 
bağımsız bir Yönetim Kurulu üyesi 
tarafından yönetilmektedir. Riskin 
Erken Saptanması Komitesi, yılda en 
az 4 kez periyodik ve ihtiyaç duyulması 
halinde daha sık toplanmaktadır. 
Aydem Yenilenebilir Enerji Risk 
Yönetimi Politikası, Aydem Yenilenebilir 
Enerji Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanmış olup; Aydem Yenilenebilir 
Enerji risk yönetimi stratejisi, risk 
yönetimi çerçevesine ilişkin genel 
ilkeleri ve yönetim prensiplerini 
açıklamaktadır. Risk Yönetimi planı ve 
politikalarına paralel olarak destekleyici 
dokümantasyonun oluşturulmasından 
ve risk yönetim faaliyetlerinin 
uygulanmasından Şirket’in risk 
yönetiminden sorumlu yöneticisi veya 
hukuk ve uyum yöneticisi sorumludur. 
Ayrıca, değişken ve rekabetçi piyasa 
şartlarında daha hızlı karar alınması, 
çabuk harekete geçilebilmesi amacı 
ile, risk yönetiminin, Aydem Yenilenebilir 
Enerji’nin günlük faaliyetlerine ve 
stratejik planlamasına bütünüyle 
entegre edilmesi sağlanmıştır.

Aydem Yenilenebilir Enerji olarak 
Şirketimizin varlıklarını ve değerlerini uzun 
vadede korumanın, sürdürülebilir finansal 
performans, rekabet gücü ve büyümeyi 
sağlamanın, tüm paydaşlarımızın 
menfaatlerini gözetmenin, finansal ve 
finansal olmayan risklerin etkin yönetimi 
ile başarılabileceği inancıyla çalışıyoruz. 
Risklerin finansal etkilerinin yanında, 
doğurabileceği repütasyonel etkileri, 
denetleyici ve düzenleyici kurumlar 
nezdindeki etkileri, çalışanlara etkilerini, 
değer zincirimizi de kapsayacak şekilde 
değerlendiriyoruz. Aydem Yenilenebilir 
Enerji olarak, risk yönetim süreçlerimizde 
uluslararası kabul görmüş risk yönetim 
prensiplerini kullanıyoruz, Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim 
İlkeleri düzenlemesine eksiksiz şekilde 
uyum sağlıyoruz.

Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, risk 
yönetimini, faaliyetlerimizin ve stratejik 
planlamamızın bütününe entegre 
ederek; tüm yatırım kararlarımızda 
ve süreçlerimizde güvenilir bir risk 
yönetim mekanizması uyguluyor, 
tüm risk ve fırsatları kapsamlı şekilde 
değerlendiriyoruz. Tüm süreçlerimizde 
ve birimlerimizde şirket kültürü haline 
gelen, risk farkındalığımız sayesinde 
stratejik kararlarımızın ve operasyonel 
faaliyetlerimizin risk iştahımızın sınırları 
içerisinde kalmasını sağlıyor, mali 
performans ve itibar dahil olmak üzere 
Şirketimizi ve paydaşlarımızı olumsuz 
etkileyebilecek tüm risk unsurlarını en 
etkin şekilde yönetiyoruz.
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Ülkemizde yenilenebilir enerji 
üretimindeki öncü rolümüz sayesinde, 
temiz enerjiye destek veren yasal 
düzenlemeler ve teşviklerden bilfiil 
faydalanıyor ve bu düzenlemelerin 
sunduğu fırsatları zaman kaybetmeden 
değerlendiriyoruz. Bu kapsamda; 
geçmişte yaptığımız öngörülü ve 
isabetli yatırımlarımızın bir göstergesi 
olarak; yenilebilir enerji kaynaklarından 
elde ettiğimiz 2021 yılı toplam net 
üretim miktarımızın % 82’si, yenilenebilir 
enerji üretimindeki hızlı büyümeyi teşvik 
etmek üzere oluşturulan ve 10 yıl süreli, 
dolara endeksli alım garantisi sunan, 
ülkemizdeki en önemli teşvik programı 
olan “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını 
Destekleme Mekanizması”na (YEKDEM) 
tabi oldu ve bu sayede 2021 yılı 
gelirlerimizin %87’sini, dolara endeksli 
sabit bir fiyatlandırma ile elde ettik. Bu 
kapsamda, kur riskimizi yönetiyoruz. 

Operasyonel riskleri yönetebilmek 
amacıyla; santrallerimizde düzenli 
olarak yapısal, hidrolik, jeolojik ve 
topoğrafik olarak kontroller yapıyor 
ve aksiyon planlarımızı hazırlıyor ve 
hayata geçiriyoruz; santrallerimizde 
rüzgar verilerinin takibi ve incelenmesini 
sürekli teknik ekiplerimizle yapıyoruz. 

Sürdürülebilir finansal başarı hedefimiz 
için; düzenli bakımlarımız, tüm verimlilik 
artırıcı etkili güçlendirme, rehabilitasyon 
çalışmalarımız ve yatırımlarımız 
sayesinde, enerji üretim verimliliğinin 
en önemli göstergelerinden biri olan 
ve santral tarafından enerji üretimi 
yapmaya hazır olunan zamanın, ilgili 
santralin teorik olarak enerji üretimi 
yapabileceği maksimum zamana 
oranını temsil eden emreamadelik 
oranımız; sektör ortalamasının çok 
üzerinde, %99,6 olarak gerçekleşmiştir. 
Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, yüksek 
kaliteli ve uzun ömre sahip ekipman 
ve makinelerle donatılmış modern 
santrallere sahibiz. Portföyümüzün genç 
santrallerden oluşması ve ekipman, 
sistemlerimizde yaptığımız sürekli 
güncellemeler ile daha az bakım 
maliyetine maruz kalıyoruz, bu durumu 
stratejik bir avantaj olarak görüyor 
ve aynı zamanda teknolojinin düşük 
karbon ekonomisine geçiş planlarımızın 
ve iklim hedeflerimizin uygulanmasında 
kritik bir rolü olduğuna inanıyoruz. 
Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, tüm 
santrallerimiz bazında hazırlamış 
olduğumuz çevre ve sosyal yönetim 
planlarımızı uyguluyor, uygulamalarımızı 
düzenli olarak kontrol ediyoruz.

Ayrıca, ülkemizde 2020 yılında 
düzenlenen ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarından üretim yapan hibrit 
santralleri desteklemek amacıyla 
yasal düzenleme ile oluşturulan 
yeni teşvik mekanizmasının da; kısa 
ve orta vadede olumlu sonuçlarını 
elde edebileceğimiz büyük bir fırsat 
olduğunu biliyoruz. Şirketlerin mevcut 
tesislerinin sahalarına yeni üretim 
tesisi kurmalarına ve bu yeni üretim 
tesisinin mevcut tesislerine ait lisanstaki 
kapasiteden yararlanmasına imkan 
veren bu mekanizma ile; tek bir enerji 
santralimizde birden fazla yenilenebilir 
enerji kaynağından faydalanmayı, iklim 
değişikliği risklerinden doğabilecek 
olumsuz etkileri bertaraf etmeyi, 
verimliliğimizi, toplam net üretimimizi ve 
gelirlerimizi ciddi anlamda yükseltmeyi 
hedefliyoruz.

İç Denetim ve Kontrol Sistemi ile Bu 
Kapsamda Yürütülen Faaliyetler 
Hakkında Yönetim Kurulu’nun 
Değerlendirmesi
Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. 
bünyesinde yürütülen iç denetim 
ve kontrol faaliyetleri; risk yönetimi, 
mali raporlama, kontrol ve yönetişim 
süreçlerinin etkin, yeterli, verimli ve 

Yönetim Kurulu’nun Değerlendirmesi

mevcut yasal ve şirket içi düzenlemeler 
ile uyumlu bir biçimde yürütüldüğü; 
bilgi sistemlerinin güvenli ve güvenilir 
biçimde yönetildiği konularında 
değerlendirme yapmak üzere 
kurgulanmış sistematik bir yapıya 
sahiptir. Bu kapsamdaki faaliyetlerini 
risk odaklı bir anlayışla yürüten İç 
Denetim Fonskiyonu; Yönetim Kurulu’na, 
hissedarlara ve diğer paydaşlara makul 
güvence sağlamak üzere yürüttüğü 
çalışmalarını bağımsız üyelerden oluşan 
Denetim Komitesi’ne raporlamakta ve 
yetkisini, Denetim Komitesi vasıtasıyla 
şirketin Yönetim Kurulu’ndan alan 
bağımsız ve objektif bir güvence 
fonksiyonu olarak görev yapmaktadır. 
İç Denetim Fonksiyonu, ayrıca, şirket 
bünyesinde tanımlanmış olan etik 
kurallar ve çalışma ilkelerine uyum 
sağlamak ile ilgili hedeflerin uygun 
biçimde tanımlanmasını, yeterli ve etkin 
biçimde gerçekleştirilmesini gözetmekte 
ve sorumluluk alanındaki faaliyetleri 
yerine getirmektedir.

Bu doğrultuda, 2021 yılı Denetim 
Planı’na uygun şekilde, Şirket 
bünyesinde merkezi ve yerinde iç 
denetim faaliyetleri yürütülmüştür. 
Denetim ve kontrol faaliyetlerinin, 
risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim 
süreçlerine makul güvence seviyesini 
sağlayabilecek nitelikte olduğu 

görülmüştür. Denetimler sırasında 
belirlenen münferit kontrol eksikliklerinin 
iyileştirilmesini sağlayacak aksiyonlar 
üzerinden Yönetim ile mutabakatlar 
sağlanmış ve söz konusu aksiyonların 
zamanında uygulanıp uygulanmadığı 
periyodik olarak izlenmiştir.

Finansal Durum ve Faaliyet 
Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu’nun 
Değerlendirmesi
Şirketimiz büyük bir emek ve özverili 
çalışmalar sonucunda 29 Nisan 2021 
tarihi itibarıyla halka arz edilmiş ve 
Borsa İstanbul - Yıldız Pazar’da işlem 
görmeye başlamış ve 1,3 milyar TL’lik 
büyüklüğü ile son üç yılın en büyük 
halka arzı olarak kayıtlara geçmiştir.  

Ayrıca vadesi 5,5 yıl olan 750 milyon 
dolarlık tahvilin yurt dışında satış 
ve ihracı 2 Ağustos 2021 tarihinde 
tamamlanmıştır. Tahvil ihracı ile elde 
edilen tutar ile Şirket’in bankalara olan 
kredi borcu tamamen ödenmiş olup, 
kalan tutar ise Şirket’in kurulu gücünü 2 
katına çıkarma hedefi doğrultusunda 
önümüzdeki 3 yıl içerisinde kullanılacak 
şekilde planlama yapılmıştır. Dünya 
çapında önde gelen fon kuruluşlarının 
da dahil olduğu bu başarılı tahvil 
ihracı ile birlikte Şirket, üç yıl boyunca 
anapara ödemesi yapmayacak olup 
bu fon da aynı şekilde yatırımlarda 
kullanılacaktır.

Şirketimiz, 20 Mart 2021 tarihi 
itibarıyla finansal performansın 
daha sağlıklı sunulabilmesi ve 
operasyonların sonuçlarını daha 
gerçekçi yansıtabilmesi amacıyla nakit 
akış riskinden korunma muhasebesi 
uygulamasına geçmiştir.

Finansal performans açısından; 2020 
yıl sonu sonuçlarıyla karşılaştırıldığında 
tahvil ihracı sonrası Şirketin kısa vadeli 
finansal yükümlülüklerinde yaklaşık 
44 milyon dolarlık bir azalış meydana 
gelmiş olup bu sayede dönen varlıklar 
ile kısa vadeli yabancı kaynakları 
karşılama gücünde de artış meydana 
gelmiştir. Ayrıca ekonomik şartlardaki 
değişimler sonrası santrallerin gerçeğe 
uygun değerlemelerinin tekrar 
yapılması ve 2021 yılında yatırımların 
artması sonucunda toplam aktif 
büyüklüğü 2020 yılına kıyasla %81 
oranında artmıştır. Santrallerin gerçeğe 
uygun değerlerindeki değişimin de 
özkaynak büyüklüğüne pozitif yönde 
etkisi olmuştur.
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2021 yılının son yılların en kurak yılı 
olması sebebiyle elektrik üretim 
miktarlarında 2020 yılına oranla 
%32’lik bir düşüş meydana gelmiş 
olsa da, kurdaki artış ile birlikte 
Şirketin sözleşmeye dayalı ABD Doları 
bazındaki satış garantisi sayesinde 
2021 yılındaki cirosu 2020 yılına kıyasla 
sadece %7 oranında azalmış ve 1,24 
milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 
Etkin portföy yönetimi ve santrallerin 
emreamadelik oranlarının yüksek 
tutulmasının olumlu katkılarıyla 
FAVÖK’ümüz 905 milyon TL olarak 
gerçekleşirken, kuraklığın üretimler 
üzerindeki olumsuz etkisi ve finansal 
yükümlülüklerden kaynaklı kur farkı 
giderindeki artış sonucu dönem 120 
milyon TL zarar ile kapatılmıştır.

Şirket’in 2020 yılında 4,8 milyar TL (651,6 
milyon ABD doları) olan net finansal 
borcu 2021 yılı sonunda kurdaki artış 
etkisi ve tahvil ihracı sebebiyle 8,5 
milyar TL (639,8 milyon ABD doları) 
olarak gerçekleşmiştir. Net finansal 
borç/FAVÖK oranına dolar cinsinden 
bakıldığında ise 2020 yıl sonunda 4,3 
seviyesinde gerçekleşen bu rasyo, 
2021 yılı sonunda 6,2 seviyesinde 
gerçekleşmiştir.

Komitelere İlişkin Yönetim Kurulu’nun 
Değerlendirmesi
Yönetim Kurulu bünyesinde; Denetim 
Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, 
Riskin Erken Saptanması Komitesi, 
Yatırım Komitesi, Sürdürülebilirlik, Çevre, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi olmak 
üzere beş adet komite bulunmaktadır. 

Denetim Komitesi en az üç ayda 
bir olmak üzere yılda en az dört 
kez, Kurumsal Yönetim Komitesi 
yılda en az dört kez, Riskin Erken 
Saptanması Komitesi yılda en az dört 
kez, Yatırım Komitesi üç ayda bir kez, 
Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Komitesi de üç ayda bir kez 
toplanmaktadır. 

Komiteler, amaç ve görevleri 
kapsamında oluşturulan toplantı 
gündemleri uyarınca, çalışma esasları 
çerçevesinde toplanarak alınan kararlar 
doğrultusunda Yönetim Kurulu’na 
tavsiyeler ve sunumlarda bulunulmuştur.

Komitelere ilişkin ayrıntılı bilgiler 
Şirket web sitesindeki https://www.
aydemyenilenebilir.com.tr/bilgi/24/
politikalarimiz adresinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu’nun Değerlendirmesi Derecelendirme Notları

Kredi Derecelendirme
Aydem Yenilenebilir Enerji şirketi 2021 
yılında 3 farklı kredi derecelendirme 
süreci geçirmiştir. Bunlardan ilki BDDK 
yönetmeliği gereği oluşan ihtiyaç 
doğrultusunda 27 Mayıs 2021’de JCR 
tarafından gerçekleştirilmiştir.

JCR Eurasia Rating, “Aydem 
Yenilenebilir Enerji A.Ş”yi yatırım 
yapılabilir kategoride değerlendirmiş 
olup Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Ulusal 
Notlarını sırasıyla ‘BBB+ (Trk)’ ve ‘A-2 
(Trk)’, görünümleri ise ‘Durağan’ olarak 
belirlemiştir. 

“Aydem Yenilenebilir Enerji 
A.Ş.”nin notları aşağıdaki şekilde 
oluşturulmuştur.

• Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para 
Notu: BB/ (Negatif Görünüm)

• Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para 
Notu: BB / (Negatif Görünüm)

• Uzun Vadeli Ulusal Notu: BBB+ (Trk) / 
(Stabil Görünüm)

• Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para 
Notu: B / (Negatif Görünüm)

• Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para 
Notu: B / (Negatif Görünüm)

• Kısa Vadeli Ulusal Notu: A-2 (Trk) / 
(Stabil Görünüm)

• Desteklenme Notu: 2
• Ortaklardan Bağımsızlık Notu: B 

Diğer 2 derecelendirme süreci Temmuz 
2021’de tamamen Eurobond ihracı 
döneminde oluşan ihtiyaç kapsamında 
S&P Global Ratings Europe Limited 
(“S&P”) ve Fitch Ratings Limited (“Fitch”) 
ile gerçekleştirilmiştir. Şirket’in ihraç 
edilen tahvilleri uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşları S&P Global 
Ratings Europe Limited (“S&P”) ve Fitch 
Ratings Limited (“Fitch”) tarafından 
kredi derecelendirmesi işlemine tabi 
tutulmuştur. İhraç edilen tahviller ile 
ilgili olarak S&P kredi derecelendirme 
notu B (Stabil Görünüm) ve Fitch 
kredi derecelendirme notu B+ (Stabil 
Görünüm) olarak belirlenmiştir. 
Uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Fitch Ratings, 16 Şubat 2022 
tarihinde ise Aydem Yenilenebilir 
Enerji’nin uzun vadeli (LT IDR) 
derecelendirme notunu “B+” olarak 
teyit ettiğini, not görünümünü ise 
“Durağan”dan “Negatif”e revize ettiğini 
açıklamıştır.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme 
Notu
Şirket, 10 Şubat 2022 tarihinden itibaren 
geçerli olacak şekilde “SAHA Kurumsal 
Yönetim ve Kredi Derecelendirme 
Hizmetleri A.Ş.” ile Kurumsal Yönetim 
Uyum Derecelendirme Hizmet 
Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmenin 
süresi, imza tarihinden itibaren 1 (bir) 
yıldır.

Karbon Saydamlık Projesi (Carbon 
Disclosure Project) İklim Değişikliği 
(Climate Change) ve Karbon Saydamlık 
Projesi (Carbon Disclosure Project) Su 
(Water Security) Raporlaması
Aydem Yenilenebilir Enerji, “Çevre 
için her zaman ileriye” bakış açısı 
doğrultusunda, her aşamada ve 
her alanda, çevresel sorumlulukları 
konusunda yasal gerekliliklere uygun ve 
hatta ötesinde hareket etmekte; CDP 
İklim Değişikliği (Climate Change) ve 
CDP Su (Water Security) Raporlaması 
yapmaktadır.
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2021 yılında Aydem Yenilenebilir 
Enerji’nin yapmış olduğu CDP – Karbon 
Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure 
Project) İklim Değişikliği (Climate 
Change) Raporlaması sonucunda, 
rating’i, “B Yönetim Seviyesi”ne 
yükselmiştir. “B Yönetim Seviyesi”, 2021 
yılında, ülkemizde enerji sektöründe 
alınmış en yüksek nottur.

2021 yılında Aydem Yenilenebilir 
Enerji’nin yapmış olduğu CDP – 
Karbon Saydamlık Projesi (Carbon 
Disclosure Project) Su (Water Security) 
Raporlaması sonucunda, rating’i, 
“B Yönetim Seviyesi”ne yükselmiştir. 
“B Yönetim Seviyesi”, 2021 yılında, 
ülkemizde enerji sektöründe alınmış en 
yüksek nottur.

Şirket, CDP İklim Değişikliği (Climate 
Change) anketini tam olarak 
yanıtlayarak iklim değişikliği puanına 
ek olarak bir Tedarikçi Katılım 
Derecelendirmesi (SER) de almaktadır. 
2021 yılında, CDP’nin, kuruluşların 
iklim değişikliği konusunda tedarikçi 
ilişkilerini, satın alma organizasyonunu, 
tedarik zinciri emisyonlarını, yönetişim, 
hedefler ve değer zinciri katılımı 
performansını değerlendirdiği 
Tedarikçi Katılım Derecelendirmesi 
(SER) sonucunda Aydem Yenilenebilir 
Enerji’nin ratingi “A-” Liderlik Seviyesi’ne 
yükselmiştir. “A-” Liderlik Seviyesi” 
2021 yılında, yenilenebilir enerji üretim 
sektörü ortalaması olan “B-”den, 
Avrupa bölgesel ortalaması olan 
“B-”den ve Global ortalama olan 
“B-”den daha yüksektir. Ayrıca, “A-” 
Liderlik Seviyesi, 2021 yılında, ülkemizde, 
enerji üretim sektöründe alınmış en 
yüksek derecedir.

Kurumsal Çevresel, Sosyal ve Yönetişim 
(ÇSY/ESG) Performansı
Aydem Yenilenebilir Enerji, bağımsız 
derecelendirme kuruluşu Moody’s/ 
Vigeo Eiris tarafından yapılan Çevresel, 
Sosyal ve Yönetişim (ESG) performans 
sıralamasında, elde ettiği 65 puanla “A1 
İleri Düzey” derecesini alarak Türkiye’de 
sektörünün lideri olma başarısını 
tekrarladı. Aydem Yenilenebilir Enerji, 
“Gelişmekte Olan Pazarlar” dünya 
sıralamasında yer alan 54 şirket 
arasında da birinci oldu.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nin (UNGC) Türkiye’deki 
imzacıları arasında yer alan Aydem 
Yenilenebilir Enerji, bu yılki ESG 
performans değerlendirmesinde 8 
puanlık artış ile skorunu 65’e yükseltti. 
Aydem Yenilenebilir Enerji, dünya 
çapında yaklaşık 5 bin şirketin 
değerlendirildiği sıralamada şirketlerin 
%98’ini geride bırakmayı başardı.

Derecelendirme Notları Ana Sözleşme’de Yapılan Değişiklikler

26.04.2021 Tarih ve 2021/11 Sayılı 
Yönetim Kurulu kararı ile sermaye 
artışına karar verilmiş olup bu 
kapsamda Esas Sözleşme’nin 
“Sermaye” başlıklı 6. Maddesi aşağıdaki 
gibi değiştirilmiştir;

Eski Şekil:
“Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine göre kayıtlı sermaye 
sistemini kabul etmiş ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun 20 Şubat 2020 tarih 
ve 11/270 sayılı izni ile kayıtlı sermaye 
sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 
2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası 
(TL) olup, bu sermaye her biri 1,00 (bir) 
TL nominal değerde 2.000.000.000 
(iki milyar) adet nama yazılı paya 
bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen 
kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 
yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı 
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye 
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 
yılından sonra Yönetim Kurulu’nun 
sermaye artırım kararı alabilmesi için; 
daha önce izin verilen tavan ya da yeni 
bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 
Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel 
kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni 
bir süre için yetki alınması zorunludur. 
Söz konusu yetkinin alınmaması 
durumunda Yönetim Kurulu kararıyla 
sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 
700.000.000,00 (yediyüzmilyon) TL’dir. 
Bu sermayenin tamamı muvazaadan 
ari bir şekilde nakden ve tamamen 
ödenmiştir. 

Şirketin 700.000.000 TL’lik çıkarılmış 
sermayesi, her biri 1,00 (bir) TL 
nominal değerde 420.000.000 
(dörtyüzyirmimilyon) adet A grubu 
nama yazılı ve her biri 1,00 (bir) TL 
nominal değerde 280.000.000 
(ikiyüzseksenmilyon) adet B grubu 
nama yazılı paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar 
kaydileştirme esasları çerçevesinde 
kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2020-2024 (2024 yılı 
sonuna kadar) yılları arasında, Sermaye 
Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 
olarak gerekli gördüğü zamanlarda 
kayıtlı sermaye tavanına kadar 
yeni pay ihraç ederek çıkarılmış 
sermayenin arttırılması, imtiyazlı pay 
sahiplerinin haklarının kısıtlanması 
ve pay sahiplerinin yeni pay alma 
hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı 
veya primli veya nominal değerinin 
altında pay ihracı konularında karar 
almaya yetkilidir. Yeni pay alma 
haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri 
arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde 
kullanılamaz.”

Yeni Şekil:
“Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümlerine göre kayıtlı sermaye 
sistemini kabul etmiş ve Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun 20 Şubat 2020 tarih 
ve 11/270 sayılı izni ile kayıtlı sermaye 
sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 
2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası 
(TL) olup, bu sermaye her biri 1,00 (bir) 
TL nominal değerde 2.000.000.000 
(iki milyar) adet nama yazılı paya 
bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen 
kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 
yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı 
sonunda izin verilen kayıtlı sermaye 
tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 
yılından sonra Yönetim Kurulu’nun 
sermaye artırım kararı alabilmesi için; 
daha önce izin verilen tavan ya da yeni 
bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası 
Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel 
kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni 
bir süre için yetki alınması zorunludur. 
Söz konusu yetkinin alınmaması 
durumunda Yönetim Kurulu kararıyla 
sermaye artırımı yapılamaz.
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Şirketin çıkarılmış sermayesi, 
705.000.000,00 (yediyüzbeşmilyon) 
TL’dir. Bu sermayenin tamamı 
muvazaadan ari bir şekilde nakden 
ve tamamen ödenmiştir. Şirketin 
705.000.000 TL’lik çıkarılmış sermayesi, 
her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 
420.000.000 (dörtyüzyirmimilyon) adet 
A grubu nama yazılı ve her biri 1,00 
(bir) TL nominal değerde 285.000.000 
(ikiyüzseksenbeşmilyon) adet B grubu 
nama yazılı paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar 
kaydileştirme esasları çerçevesinde 
kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2020-2024 (2024 yılı 
sonuna kadar) yılları arasında, Sermaye 
Piyasası Kanunu hükümlerine uygun 
olarak gerekli gördüğü zamanlarda 
kayıtlı sermaye tavanına kadar 
yeni pay ihraç ederek çıkarılmış 
sermayenin arttırılması, imtiyazlı pay 
sahiplerinin haklarının kısıtlanması 
ve pay sahiplerinin yeni pay alma 
hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı 
veya primli veya nominal değerinin 
altında pay ihracı konularında karar 
almaya yetkilidir. Yeni pay alma 
haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri 
arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde 
kullanılamaz.”

Ana Sözleşme’de Yapılan Değişiklikler Risk Yönetimi Uygulamalarına 
İlişkin Bilgiler
Risk Yönetimi 
Şirket’in finansal araçların kullanımına 
bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz 
kalabileceği öngörülmektedir. 

Kredi Riski; bir müşteri veya karşı 
tarafın sözleşmedeki yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi riskidir ve önemli 
ölçüde müşteri alacaklarından 
kaynaklanmaktadır. 

Likidite Riski; Şirket’in ileri 
tarihlerdeki finansal yükümlülüklerini 
karşılayamaması riskidir. Şirket’in likidite 
riski, mevcut ve ilerideki muhtemel borç 
gereksinimlerinin normal koşullarda ya 
da kriz durumlarında fonlanabilmesi 
için çeşitli finansal kuruluşlardan 
Şirket’i zarara uğratmayacak ya da 
itibarını zedelemeyecek şekilde yeterli 
finansman olanakları temin edilerek 
yönetilmektedir. 

Piyasa Riski; döviz kurları, faiz oranları 
veya menkul kıymetler piyasalarında 
işlem gören enstrümanların fiyatları 
gibi para piyasasındaki değişikliklerin 
Şirket’in gelirinin veya sahip olduğu 
finansal varlıkların değerinin değişmesi 
riskidir. Piyasa riski yönetimi, piyasa 
riskine maruz kalmayı kabul edilebilir 
sınırlar dahilinde kontrol ederken, getiriyi 
optimize etmeyi amaçlamaktadır. 

Operasyonel Risk; İşletmenin 
yapısından kaynaklanan Personel 
Riski, Yasal Riskler, Teknolojik Riskler, 
Organizasyon Riski ve Üretim Riski gibi 
riskleri ifade eder. 

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi 
Çalışmaları 
Şirketimiz muhtemel bütün riskleri analiz 
edip değerlendirmiş ve herhangi bir 
olumsuz sonuçla karşılaşılmaması veya 
en az hasarla bertaraf edilmesi için 
gerekli bütün önlemleri almıştır. 

Şirket’in Karşılaşabileceği Riskler 
1. Santrallerin işletilmesi, bakımı 

ve yenilenmesi, beklenmedik 
enerji kesintileri, düşük verim ve 
beklenmedik yatırım harcamalarına 
yol açabilecek önemli riskler taşır. 

2. Şirket’in önemli santrallerinden 
birinin devre dışı kalması veya 
zarar görmesi, Şirket’in faaliyetlerini 
olumsuz etkileyebilir. 

3. Şirket, mevcut ve gelecekteki 
faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu 
teçhizat ve hizmetlerin temini ve 
sürdürülmesiyle ilgili belirli risklere 
tabidir. 

4. Şirket, tedarikçileriyle olan ilişkilerini 
sürdüremeyebilir. 

5. 5. Şirket’in planladığı satın almalar 
tamamlanamayabilir veya 
tamamlanmış ise, ilgili satın alma 
beklenen yararı göstermeyebilir. 
Satın almalar, Şirket’in yönetiminin 
odağının dağılmasına sebep 
olabilir ve Şirket’in borcunun 
özsermayeye oranını artırabilir. Söz 
konusu satın almaların başarısız 
olması durumu, Şirket’in karlılığını 
azaltabilir.

6. Şirket’in Adıgüzel HES ve Kemer 
HES için işletme hakkının devri 
sözleşmesine herhangi bir şekilde 
uymaması, yetkili mercilerin tedbir 
almasına veya sözleşmeden doğan 
işletme hakkının iptaline neden 
olabilecektir. 

7. Doğal çevreye verilen herhangi 
bir zararın Şirket’in santrallerinin 
inşa edilmesi veya işletilmesinden 
kaynaklandığının ileri sürülmesi 
dolayısıyla uygulanan yasal işlem, 
uyumluluk çalışmaları ve/veya 
santrallerde üretim faaliyetinin 
durdurulması, maliyetlerin 
artmasına yol açabilecektir. 

8. Elektrik üretim faaliyetleri sırasında 
yürütülen işlemler tehlike arz 
edebilir ve kazalara yol açabilir. 
Belirli durumlarda insanların 
yaralanmasına veya maddi zarara 
sebep olabilir. Bu durum, Şirket’in 
faaliyetlerinde önemli kesintilere yol 
açabilir ve/veya Şirket’i adli ve idari 
yaptırımlara maruz bırakabilir. 

Bağış ve Yardımlar

28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve başta Akdeniz ve Ege kıyılarında olmak 
üzere Türkiye’nin birçok ilinde meydana gelen yaygın ve yine ülkemizin birçok 
bölgesinde meydana gelen sel felaketlerinden zarar gören afetzede vatandaşların 
ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD tarafından başlatılan ‘Yangın ve Sel Afeti 
Yardım Kampanyası’na Aydem Yenilenebilir A.Ş. tarafından 4.000.000 TL bağış 
yapılmıştır. Diğer yapılan bağış ve yardımlarla birlikte 2021 yılında toplam 4,5 milyon 
TL tutarında bağış yapılmıştır. 
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9. Şirket’in mevcut sigorta poliçeleri, 
tüm potansiyel zararları karşılama 
noktasında yeterli olmayabilir. Bir 
kaza veya hasar durumunda veya 
başkaca bir şekilde oluşabilecek 
tüm riskleri kapsayacak şekilde 
sigorta yaptırılması mümkün 
değildir. 

10. Şirket’in faaliyeti, büyük ölçüde 
bilgi teknolojileri (“IT”) altyapısına 
bağlıdır. Şirket’in IT sistem ve 
ağlarındaki gecikmeler, kesintiler 
veya bu sistem ve ağlara 
yapılabilecek siber-saldırılar 
Şirket’in faaliyetlerini olumsuz 
yönde etkileyebilir. 

11. Şirket, çalışanlarının, tedarikçilerinin, 
acentelerinin veya diğer üçüncü 
kişilerin olası etik olmayan 
davranışları veya hukuka aykırı 
davranışları dolayısıyla risklere 
maruz kalabilir. 

12. Şirket, diğer ilişkili tarafların yanı 
sıra, dolaylı hakim ortağı ile 
ilişkili taraf işlemleri yapmıştır ve 
yapmaya devam edecektir. 

13. Kilit personelin kaybedilmesi veya 
kilit personel ve nitelikli çalışanların 
şirket bünyesine dahil edilememesi, 
Şirket’in büyümesini sınırlandırabilir 
ve faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. 

14. Şirket santrallerinde çalışan 
işçilerin sendikalarca temsil 
edilmesi, Şirket’in istihdama 
ilişkin masraflarını artırabilir. İş 
yavaşlatma eylemlerinin sayısının 
artması Şirket’in faaliyetlerini 
olumsuz etkileyebilir. 

15. Şirket, vergi mevzuatındaki veya 
uygulamadaki değişiklikler, 
vergi oranlarındaki artışlar veya 
vergi denetimlerinden olumsuz 
etkilenebilir. 

16. Şirket, alt yüklenicilerinin ilgili 
kanun ve yönetmeliklere aykırı 
hareketlerinden müştereken 
ve müteselsilen sorumludur. Alt 
yüklenicilerin faaliyetleri sonucu 
Şirket’in sorumluluğu doğabilir veya 
Şirket yasal takibe maruz kalabilir. 

17. Şirket, bölünme işlemi dolayısıyla 
Parla Solar’ın bazı borçlarından 
sorumlu olabilecektir. 

18. Şirket’in borçluluğu ve mali 
yükümlülükleri, Şirket’in faaliyetlerini, 
mali durumunu ve faaliyet 
sonuçlarını olumsuz yönde 
etkileyebilir. 

19. Şirket’in kredi sözleşmeleri 
kapsamında belirli taahhütlere 
uyması gereklidir. 

20. Kredi ve sermaye piyasalarındaki 
dalgalanma veya diğer faktörler 
nedeniyle kredi veya sermaye 
bulamamak, Şirket’in projelerini 
geliştirmesini veya satın almaları 
finanse etmesini daha zor hale 
getirebilir. 

Risk Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

27. Yenilenebilir enerji için sağlanan 
devlet desteğinin azaltılması 
veya kesilmesi ya da devletin 
enerji politikasındaki ve enerji 
mevzuatındaki diğer değişiklikler, 
Şirket’in gelecekteki yatırım 
ve büyüme planlarını olumsuz 
etkileyebilecektir. 

28. Şirket, YEKDEM teşviki kapsamındaki 
Tamamlama Ödemelerinde olası 
kur riskine tabidir ve Şirket’in 
santralleri için YEKDEM dönemi 
sona erdiğinde, Şirket’in kur riski 
artacaktır. 

29. Şirket, yeni enerji santrallerinin 
geliştirilmesiyle ilgili önemli 
belirsizliklerle karşılaşabilir. Yeni 
projeler verimli olmayabilir, hiç 
tamamlanamayabilir ya da 
beklenen şekilde performans 
gösteremeyebilir. 

30. İletim ve dağıtım şebekesine 
bağlanmadaki operasyonel 
zorluklar, Şirket’in ürettiği elektriği 
satma kabiliyetini olumsuz 
etkileyebilir. 

31. Şirket, elektrik satışlarından 
kaynaklanan tahsilat riskine tabidir.

21. Şirket’in dolaylı pay sahibi Aydem 
Holding’in bağlı şirketleri lehine 
garantörlükleri bulunmaktadır. 
Halka Arz Eden Pay Sahibi’nin, 
Şirket sermayesinin %65’ini temsil 
eden paylar üzerinde Halka Arz 
Eden Pay Sahibi’nin alacaklıları 
lehine pay rehni tesis edilmiştir. 
İlgili kredi anlaşmaları kapsamında 
temerrüt halinin meydana gelmesi 
kontrol değişikliğine yol açabilir. 

22. COVID-19 salgını da dahil olmak 
üzere kamu sağlığı ile ilgili yaygın 
endişelerin doğurduğu aksaklıklar, 
Şirket’in faaliyetlerini, faaliyet 
sonuçlarını, geleceğe yönelik 
beklentilerini veya mali durumunu 
olumsuz yönde etkileyebilir. 

23. Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elektrik üretimi, büyük ölçüde 
(uygun miktarlarda su ve rüzgâr 
temini dahil) uygun meteorolojik 
koşullara dayanmaktadır. 

24. Elektriğe olan talep azalabilir. 
25. Şirket’in faaliyetleri, santrallerinin 

işletmesi için gereken lisans, 
izin ve düzenlemelerin ve kamu 
kurumlarıyla yapılan zorunlu 
anlaşmaların imzalanmasına ve 
bunların geçerliliğini korumasına 
bağlıdır. 

26. Elektrik piyasası fiyatları ve tahmini 
fiyatlar, önemli ölçüde değişkenlik 
gösterebilecektir. 

2021 Yılında Yapılan Özel Denetime ve 
Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler
Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. tarafından (a member firm of Ernst &Young) 31 Mart 2021, 30 Haziran 2021 (sınırlı 
denetim) ve 31.12.2021 tarihleri itibarıyla denetim çalışmaları yapılmıştır.
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Kâr Dağıtım Politikası

6 06.07.2020 Tarih ve 2020/27 sayılı YK 
Kararı ile Kabul edilen hali, 14.08.2020 
tarihli Genel Kurul’da değiştirilerek 
onaylanmıştır. 

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak 
İşbu kâr payı dağıtım politikası, Aydem 
Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin (“Şirket”) 
Esas Sözleşmesi (“Esas Sözleşme”) 
ve ilgili düzenlemeler kapsamında 
yapacağı kâr payı ve kâr payı avansı 
dağıtımlarına ilişkin esasları belirler. 

Bu politika Esas Sözleşme, 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 
II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği (“Kâr Payı 
Tebliği”), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim 
Tebliği ve ilgili mevzuat kapsamında 
hazırlanmıştır. 

Madde 2: Amaç 
Kâr payı dağıtım politikasının amacı 
Şirket’in ilgili mevzuata uygun olarak 
yatırımcılar ve Şirket menfaatleri 
arasında dengeli ve tutarlı bir 
politikanın izlenmesini sağlamak, 
yatırımcıları bilgilendirmek ve kâr 
dağıtımı anlamında yatırımcılara karşı 
şeffaf bir politika sürdürmektir. 

Madde 3: Kâr Payı Dağıtımı Esasları 
Kâr payı dağıtım kararına, kârın dağıtım 
şekline ve zamanına, yönetim kurulunun 
önerisi üzerine, Şirket genel kurulu 
tarafından karar verilir. 

Şüpheye mahal vermemek adına, kâr 
dağıtımının bu unsurlar ile örtüşmemesi 
ya da çelişmesi halinde, Şirket yönetim 
kurulunun kâr dağıtımı için öneride 
bulunmama ve genel kurulunun da 
kâr dağıtımına karar vermeme hakkı 
saklıdır. 

Madde 4: Kâr Payı Avansı Dağıtım 
Esasları 
Şirket genel kurulu, SPKn ve ilgili diğer 
mevzuat hükümleri çerçevesinde 
pay sahiplerine kâr payı avansı 
dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı 
avansı tutarının hesaplanmasında ve 
dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine 
uyulur. 

Kâr payı avansı Şirket’in ara dönem 
finansal tablolarında yer alan karları 
üzerinden nakden dağıtılır. Belirli bir ara 
döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle 
dağıtılamaz. Kâr payı avansı, dağıtım 
tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, 
bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 
alınmaksızın payları oranında eşit 
olarak dağıtılır. 

Dağıtılacak kâr payı avansı, ara 
dönem finansal tablolara göre oluşan 
net dönem kârından TTK’ya ve Esas 
Sözleşme’ye göre ayrılması gereken 
yedek akçeler ile geçmiş yıllar zararları 
düşüldükten sonra kalan kısmın yarısını 
geçemez. 

İlgili düzenlemeler ve mali imkânlar 
elverdiği sürece, piyasa beklentileri, 
Şirket’in uzun vadeli stratejileri, iştirak ve 
bağlı ortakların sermaye gereksinimleri, 
yatırım ve finansman politikaları, 
sözleşmesel yükümlülükleri, karlılık 
ve nakit durumu, ulusal ve küresel 
ekonomik şartlar dikkate alınarak; Esas 
Sözleşme, TTK, SPKn, Kar Payı Tebliği 
ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde 
hesaplanan dağıtılabilir net dönem 
kârının asgari %50’lik kısmının pay 
sahiplerine ve kâra katılan diğer kişilere 
dağıtılması hedeflenmektedir. Kâr payı 
nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi 
şeklinde ve/veya bu iki yöntemin 
belirli oranlarda birlikte kullanılması ile 
dağıtılabilir. 

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla 
mevcut payların tümüne, bunların 
ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 
alınmaksızın payları oranında eşit 
olarak dağıtılır. Şirket’in payları arasında 
kâr payı imtiyazı öngören bir pay 
bulunmamaktadır. 

Kâr payı dağıtımına karar verilen genel 
kurul toplantısında karara bağlanmak 
şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle 
de kâr payına ilişkin ödemeler 
yapılabilir. 

Bir hesap döneminde verilecek toplam 
kâr payı avansı tutarı; 
a) Bir önceki yıla ait net dönem kârının 

yarısından, 
b) İlgili ara dönem finansal 

tablolarında yer alan net dönem 
kârı hariç kâr dağıtımına konu 
edilebilecek diğer kaynaklardan 
düşük olanı aşamaz. 

Aynı hesap dönemi içinde birden 
fazla sayıda kâr payı avansı ödemesi 
yapıldığı takdirde; sonraki ara 
dönemlerde ödenecek kâr payı 
avansları hesaplanırken, önceki ara 
dönemlerde ödenen kâr payı avansları 
hesaplanan tutardan indirilir. 

Önceki hesap dönemlerinde ödenen 
kâr payı avansları mahsup edilmeden, 
sonraki hesap dönemlerinde ilave 
kâr payı avansı verilemez ve kâr payı 
dağıtılamaz. 

Pay sahibi dışındaki kişilere kâr payı 
avansı dağıtılamaz ve kâr payı avansı, 
imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate 
alınmadan ödenir. 

TTK’ya ve Esas Sözleşme’ye göre 
ayrılması gereken yedek akçeler 
ile Esas Sözleşme’de veya işbu kâr 
dağıtım politikasında pay sahipleri 
için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; 
başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi 
yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi 
sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, 
Şirket çalışanlarına, vakıflara ve pay 
sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan 
pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği 
gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr 
payı nakden ödenmedikçe bu kişilere 
kârdan pay dağıtılamaz. 

Kâr payı dağıtım işlemlerine, en geç 
dağıtım kararı verilen genel kurul 
toplantısının yapıldığı hesap dönemi 
sonu itibarıyla başlanması şartıyla, 
genel kurulda belirtilen tarihte başlanır. 

Esas Sözleşme uyarınca, genel kurul 
tarafından verilen kâr dağıtım kararı, 
kanunen müsaade edilmediği sürece 
geri alınamaz. Mali imkânlar, piyasa 
beklentileri, Şirket’in uzun vadeli 
stratejileri, iştirak ve bağlı ortakların 
sermaye gereksinimleri, yatırım ve 
finansman politikaları, sözleşmesel 
yükümlülükleri, karlılık ve nakit durumu, 
ulusal ve küresel ekonomik şartlar da 
dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak 
üzere birtakım unsurlar, işbu politikanın 
uygulaması ve nakit dağıtılacak olan 
kâr payının oranını belirlemektedir. 

Madde 5 – Kamuyu Aydınlatma 
Kâr dağıtımlarına ilişkin yönetim 
kurulu önerisi veya kâr payı avansı 
dağıtımına ilişkin yönetim kurulu 
kararı, şekli ve içeriği ile kâr dağıtım 
tablosu veya kâr payı avansı dağıtım 
tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler 
kapsamında kamuya duyurulur. Ayrıca 
işbu kâr dağıtım politikasında değişiklik 
yapılmak istenmesi durumunda, bu 
değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı 
ve değişikliğin gerekçesi de kamuya 
duyurulur. 

İşbu politika, genel kurulun onayını 
müteakip Şirket’in internet sitesinde 
kamuya açıklanır. 

2021 Yılı 
Kâr Dağıtım 
Teklifi
Şirket’in geçmiş yıl zararları 
olması sebebiyle kâr dağıtımı 
gerçekleştirilmeyecektir.
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2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2021 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU 
 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 705.000.000

 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                       1.523.866

 Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi  Yoktur
  SPK’ya göre  Yasal Kayıtlara Göre 
 3.  Dönem Zararı               (14.332.808)              (2.406.815.885)

 4.  Ödenecek Vergiler (-)               105.958.832  

 5.  Net Dönem Zararı             (120.291.640)              (2.406.815.885)

 6.  Geçmiş Yıllar Zararları (-)           1.102.866.722                     85.452.321 

 7.  Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Kayıtlara Göre - -
 8.  NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)  0  0 
 9.  Yıl İçinde yapılan bağışlar (+)                   4.483.664 4.483.664 

 10.  Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net                                  -   -   

 11.  Ortaklara Birinci Temettü  -  - 

  - Nakit  -  - 

  - Bedelsiz  -  - 

  - Toplam  -  - 

 12.  İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine  -  - 

 13.  Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.’e temettü  -  - 

 14.  İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü  -  - 

 15.  Ortaklara İkinci Temettü  -  - 

  - Nakit  -  - 

  - Bedelsiz  -  - 

  - Toplam  -  - 

 16.  Genel Kanuni Yedek Akçe  -  - 

 17.  Statü Yedekleri  -  - 

 18.  Özel Yedekler  -  - 

 19.  OLAĞANÜSTÜ YEDEK  0  0 

 20.  Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 
    

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
2020 YILI KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU 

  TOPLAM DAĞITILAN KÂR  TOPLAM DAĞITILAN KÂR  1 TL NOMİNAL 
  NAKİT  BEDELSİZ  ORANI  TUTARI  ORANI 

 (TL)  (TL)  (%)  (TL)  (%) 

 BRÜT  -  -  0,00  0,000  0,00 

 NET(*)  -  -  0,00  0,000  0,00 

(*) Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

Sorumluluk Beyanı
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. 

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN 11-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMA YA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NİN 9. MADDESİ 
GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI 

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN 

KARAR TARİHİ: 04.03.2022 
KARAR SAYISI: 2022/08

Şirketimizce hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst 
& Young Global Limited) tarafından incelemeye tabi tutulan 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri II-14.l 
Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte “Konsolide Finansal 
Durum Tablosu”, “Kapsamlı Gelir Tablosu”, “Nakit Akış Tablosu”, “Özkaynak Değişim Tablosu, “Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu” (“Finansal 
Raporlar”), “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu”nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda; 
- Tarafımızca incelendiğini, 
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya 

açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların 

konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar veya zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde 
yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işlet menin finansal durumunu karşı 
karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

Saygılarımızla,

 Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi
 Ersin AKYÜZ Mehmet Hayati ÖZTÜRK Fatma Dilek BİL  
 (T.C. Kimlik No: 641*****890) (T.C. Kimlik No: 359*****800) (T.C. Kimlik No: 286*****554)

       
   Finansal Raporlamalardan  
 Denetim Komitesi Üyesi Şirket Genel Müdürü Sorumlu Yönetici
 Serpil DEMİREL Ömer Fatih KEHA Hamdi ALP
 (T.C. Kimlik No: 112*****028) (T.C. Kimlik No: 349**** 248) (T.C. Kimlik No: 436******76)
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2021 Yılı Faaliyet Raporuna 
İlişkin Beyan

Yıllık Bağlılık Raporu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 199 uncu maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu, hakim şirketle ve hakim şirkete bağlı 
bir şirketle olan ilişkileri hakkında düzenlediği bağlılık raporunda aşağıdaki beyanı vermiştir. Şirketimiz, hakim şirket ve ona bağlı 
şirketlerle 01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet döneminde yapılan tüm işlemlerde tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hakim şirketin 
yönlendirilmesiyle hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan hukuki işlemler de 2021 faaliyet döneminde hakim 
şirketin ya da ona bağlı şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan, tüm önlemler değerlendirilmiştir. 2021 faaliyet 
dönemine ilişkin olarak bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemden dolayı Şirketimizin böyle bir zarara uğramadığını ve 
menfaat temin edilmediğini hakim ortağın elde ettiği menfaatlerin veya zararın denkleştirilmesinin söz konusu olmadığını beyan 
ederiz.

 Yönetim Kurulu Başkanı  Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi
 Aydem Holding A.Ş. Temsilen Ömer Fatih KEHA Mehmet Gökay ÜSTÜN  
 İdris KÜPELİ

       
 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 Asya Vuslat SALDANLI Serpil DEMİREL Fatma Dilek BİL

 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 Mehmet Hayati ÖZTÜRK Ersin AKYÜZ

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
2021 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN

“Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık 
Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda 
isimleri yazılı Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 199 uncu maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu, hakim şirketle ve hakim şirkete bağlı 
bir şirketle olan ilişkileri hakkında düzenlediği bağlılık raporunda aşağıdaki beyanı vermiştir.

“Şirketimiz, hakim şirket ve ona bağlı şirketlerle 01.01.2021 - 31.12.2021 faaliyet döneminde yapılan tüm işlemlerde tarafımızca 
bilinen hal ve şartlara göre, hakim şirketin yönlendirilmesiyle hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan hukuki 
işlemler de 2021 faaliyet döneminde hakim şirketin ya da ona bağlı şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan, 
tüm önlemler değerlendirilmiştir. 2021 faaliyet dönemine ilişkin olarak bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemden dolayı 
Şirketimizin böyle bir zarara uğramadığını ve menfaat temin edilmediğini hakim ortağın elde ettiği menfaatlerin veya zararın 
denkleştirilmesinin söz konusu olmadığını beyan ederiz.”

 Yönetim Kurulu Başkanı  Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi
 Aydem Holding A.Ş. Temsilen  Ömer Fatih KEHA Mehmet Gökay ÜSTÜN
 İdris KÜPELİ

 Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 Asya Vuslat SALDANLI Serpil DEMİREL Fatma Dilek BİL

 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 Mehmet Hayati ÖZTÜRK Ersin AKYÜZ
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

 

Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na; 
 

A)       Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 
 

 

1) Görüş 
 

Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi (“Şirket”) ile bağlı ortaklıklarının (“Grup”) 31 Aralık 2021 

tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren sona eren yıla ait; konsolide kâr veya 

zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış 

tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından 

oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 

 

Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup’un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 

konsolide finansal durumunu ve sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit 

akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS’lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle 

gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 
 

 

2) Görüşün dayanağı 
 

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim 

standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 

yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına 

(BDS’lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun 

Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları 

bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik 

Kurallar (Etik Kurallar) ile konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan 

etik hükümlere uygun olarak Gruptan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat 

kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim 

sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun 

bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.  



 

 

2 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) Kilit Denetim Konuları 
 
Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize ara hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların 

bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak 

konsolide finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve konsolide finansal tablolara ilişkin 

görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz. 

 

Kilit Denetim Konusu Kilit denetim konusunun denetimde nasıl ele alındığı 

Santrallerin değerlemesi   

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup’un toplam 

varlıklarının %90’lık kısmını santraller 

oluşturmaktadır. Dipnot 2.8’de belirtildiği üzere 

Grup, konsolide finansal tablolarında, 

santrallerini yeniden değerleme yöntemi ile 

ölçümlemektedir. Bu nedenle şirket yönetimi 

gerçeğe uygun değeri belirlemek için bazı 

tahmin ve varsayımlar yapmaktadır. Santrallerin 

gerçeğe uygun değerleri bağımsız değerleme 

şirketleri tarafından hazırlanan değerleme 

raporları ile belirlenmiş olup, detaylar 2.8 

numaralı dipnotta açıklanmıştır. 

Değerlemelerde kullanılan temel varsayımlar ve 

tahminler, ilgili riskler göz önünde 

bulundurularak hazırlanan gelecek nakit 

akışlarının tahmini ve indirgenmesini 

içermektedir. 

 

Santraller konusunda detaylar konsolide 

finansal tabloların 2.8 ve 8.1 numaralı 

dipnotlarında açıklanmıştır. 

 

Santral değerlemelerinde uygulanan değerleme 

yöntemlerinin önemli tahmin ve varsayımlar 

içermesi ve santrallerin taşınan değerlerinin 

konsolide finansal tablolar için önemli olması 

sebebi ile, santrallerin değerlemesi tarafımızca 

bir kilit denetim konusu olarak 

değerlendirilmektedir. 

Tarafımızca, yönetim tarafından atanan değerleme 

uzmanlarının, ehliyetleri, yetkinlikleri ve 

tarafsızlıkları değerlendirilmiştir. 

 

Santrallerin gerçeğe uygun değerlerine esas teşkil 

eden, değerleme uzmanlarınca kullanılan, fiyat 

tahminleri, üretim tahminleri ve iskonto oranı gibi 

bilgi ve varsayımların uygunluğu tarafımızca 

değerlendirilmiştir. Bağımsız değerleme 

uzmanlarının değerleme sırasında kullandığı 

varsayımların piyasa verileri ile uygunluğunun 

kontrolü için kuruluşumuzla aynı denetim ağına 

dahil olan bir başka kuruluşun değerleme 

uzmanlarının çalışmalara dahil edilmesi 

sağlanmıştır. Bu çerçevede söz konusu santrallerin 

değerleme raporlarında kullanılan yöntemlerin 

kabul edilebilir olduğu değerlendirilmiştir. 

 

Ayrıca, konsolide finansal tablolarda ve dipnotlarda 

yer alan açıklamaların yukarıda belirtilen muhasebe 

politikası, kullanılan tahminler ve değerleme 

metodolojisine ilişkin uygunluğu ve TFRS'ye 

uygunluğu değerlendirilmiştir. 
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4) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Konsolide Finansal Tablolara İlişkin 
Sorumlulukları 

 
Grup yönetimi;  konsolide finansal tabloların TFRS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun 

bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması 

için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. 

 

Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 

değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grup’u tasfiye etme ya 

da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını 

kullanmaktan sorumludur. 

 

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup’un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 

 
5) Bağımsız Denetçinin  Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin 

Sorumlulukları 

 
Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 

 

Amacımız, bir bütün olarak  konsolide finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip 

içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu 

düzenlemektir. BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul 

güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit 

edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya 

toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları 

etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS’lere uygun olarak 

yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi 

kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca: 
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- Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte 

ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve 

uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 

edilmektedir (Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali 

fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı 

önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir). 
 

- Grup’un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun 

denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir. 
 

- Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe 

tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. 
 

- Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine 

ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup 

olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında 

sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, 

raporumuzda,  konsolide finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu 

açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz 

gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim 

kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Grup’un sürekliliğini 

sona erdirebilir. 
 

-  Konsolide finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile 

bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde 

yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir. 

 

-  Konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, Grup içerisindeki işletmelere veya 

faaliyet bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 

edilmektedir. Grup denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden 

sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz. 
 

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak 

üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst 

yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 
 

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş 

bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer 

hususlar ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız. 
 

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait  konsolide finansal 

tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını 

belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu 

kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını 

aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi 

raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.



 

 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler 

 

1)  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 

düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 4 Mart 2022 

tarihinde Grup'un Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. 

 

2)  TTK'nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap 

döneminde defter tutma düzeninin, konsolide finansal tabloların, TTK ile Grup esas 

sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa 

rastlanmamıştır. 

 

3)  TTK'nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim 

kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir. 

 

 

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Onur Ünal’dır. 

 

 

 

 

 

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  

A member firm of Ernst & Young Global Limited 

 

 

 

 

 

Onur Ünal, SMMM 

Sorumlu Denetçi 

 

 

 

 

 

4 Mart 2022 

İstanbul, Türkiye 
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İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
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İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 
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İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.



Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren yıla ait  

konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
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İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 



Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren yıla ait 

konsolide özkaynak değişim tablosu 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir. 
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(*) Grup Yönetimi, 26 Şubat 2020 tarihinde almış olduğu genel kurul kararı ile 1.310.500.000 TL tutarındaki Paylara İlişkin Primleri Türk Ticaret Kanunu’nun 519. 

Maddesinin 3. Fıkrasına göre geçmiş yıllar zararları ile mahsup etme kararı almıştır. 

(**) “Ortak Kontrole tabi işletmelere yapılan bağlı ortaklık satışlarının etkisi” hesabında yer alan toplam 2.320.921.385 TL’lik bakiyenin, 31 Aralık 2020 tarihinde alınan 

Yönetim Kurulu Kararı ile Geçmiş yıllar zararları hesabı ile mahsuplanmasına karar verilmiştir.  

(***) 26 Nisan 2021 tarihli 11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket’in çıkarılmış sermayesi 5.000.000 TL tutarında artırılmış, sermayenin tamamı muvazaadan ari bir 

şekilde nakden ve tamamen ödenmiş, 10 Haziran 2021 tarihli 10346 numaralı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile tescil edilmiştir. 

(****) Şirket’in 1 TL nominal değerli 5.000.000 adet hissesi 29 Nisan 2021 tarihinde halka arz edilmiş ve hisse başına 9.9 TL’den satılmıştır. Elde edilen 5.000.000 TL’lik 

tutar sermaye artışında kullanılmış olup kalan kısım “Paylara İlişkin Primler / (İskontolar)” hesabına kaydedilmiştir. Halka arz kapsamında yapılan 4.401.480 TL tutarındaki 

giderler TMS 32 kapsamında bu hesaptan mahsuplanmıştır. 

 

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.



Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren yıla ait konsolide nakit akış tablosu 
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
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İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 

 



Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla  

konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
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1 Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu 
 

Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi (“Aydem Yenilenebilir” veya “Şirket”), 6 Temmuz 1995 

tarihinde Bereket Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ünvanıyla 

kurulmuştur. Şirket ilk olarak 21 Mayıs 2004 tarihinde ünvanını Bereket Enerji Üretim Anonim Şirketi 

olarak değiştirmiş, daha sonra 27 Aralık 2019 tarih ve 9982 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde 

ilan ederek ünvanını Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi olarak değiştirmiştir. Şirket, 2019 

yılında, sadece yenilenebilir enerji üretimi faaliyetinde bulunacak şekilde yeniden yapılandırılmıştır. 

Bu yeniden yapılandırma çerçevesinde Aydem Yenilenebilir, yenilenebilir enerji alanında faaliyet 

gösteren tüm bağlı ortaklıkları ile birleşerek ve bunun dışındaki bağlı ortaklıkları ile iş kollarını 

bünyesinden çıkararak, sadece yenilenebilir enerji üretimi faaliyetinde bulunan bir yapıya ulaşmıştır. 

Şirket, 29 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. 

 

Konsolide finansal tablolar açısından, Aydem Yenilenebilir ve konsolidasyona tabi tutulan bağlı 

ortaklıkların ve iştiraklerin tamamı “Grup” olarak adlandırılmaktadır. 

 

Aydem Yenilenebilir, yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretmek amacıyla kurulmuştur. İlk 

hidroelektrik santralini (“HES”) Bereket Çayı üzerinde kuran firma, Türkiye’nin farklı noktalarında 

rüzgâr (“RES”), güneş (“GES”), jeotermal (“JES”) ve çöp gazı kaynaklarından (“BIO”) yararlanarak 

elektrik üretmeye devam etmektedir.  

 

Şirket’in tescil adresi Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No:15/1 Merkezefendi/ DENİZLİ’dir.  

 

Şirket’in 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla bağlı ortaklıkları (“bağlı ortaklıklar”) ve 

başlıca faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir. Etkin ortaklık oranları sahiplik oranları ile eşittir. 

 
   Sahiplik Oranları 

Bağlı Ortaklıklar Kurulduğu yer Başlıca Faaliyetler 
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020 

Ey-Tur Enerji Elektrik Üretim 

ve Ticaret Ltd. Şti. (“Ey-tur”) / 

HES  Kağızman/Kars 

Hidro enerji kaynağı 

kullanarak elektrik üretimi %100 %100 

Başat Elektrik Üretim ve Ticaret 

Ltd. Şti. (“Başat”) / HES  Üzümlü/Erzincan 

Hidro enerji kaynağı 

kullanarak elektrik üretimi %100 %100 

Sarı Perakende Enerji Satış ve 

Ticaret A.Ş. (“Sarı Perakende”) İzmir Elektrik ticareti %100 %100  

Akköprü Yenilenebilir Enerji 

A.Ş. /”Akköprü HES”) (*) Muğla 

Hidro enerji kaynağı 

kullanarak elektrik üretimi %100 - 

 

Grup, Yalova RES Elektrik Üretim A.Ş.'deki ("Yalova") %50’lik hissesini Aydem Holding'e 30 

Haziran 2020 tarihinde satmıştır. 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla Grup'un iştiraki 

bulunmamaktadır. 

 

(*) Akköprü Yenilenebilir Enerji A.Ş. ("Akköprü") 15 Ekim 2021 tarihinde kurulmuştur. Grup, 23 

Eylül 2021 tarihinde Özelleştirme İdaresi Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihalede 115 

MWh’lık kapasiteye sahip Akköprü Hidroelektrik Santrali’ni almaya hak kazanmıştır. İhale 19 Ocak 

2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile iptal edilmiş, 24 Ocak 2022 tarihinde ise bu karar Şirketimize 

tebliğ edilmiştir. 
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1 Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu 

 
Şirket ve konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 

2020 tarihleri itibarıyla çalışan sayıları tablodaki gibidir.  

Şirket, bağlı ortaklıklar ve iştirakler 31 Aralık 

2021 

31 Aralık  

2020 

AYDEM Yenilenebilir 537 519 

Sarı Perakende  
- - 

Ey-Tur 
- - 

Başat 
- - 

Akköprü HES - - 

Toplam 537 519 

 

Faaliyet konusunu etkileyen kanunlar / yönetmelikler 
 

Grup, yapmış olduğu elektrik üretimi ve satışı faaliyetlerine bağlı olarak, 30 Mart 2013 tarihinde 28603 

sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiş olan 14 Mart 2013 tarihli ve 6446 numaralı Elektrik Piyasası 

Kanunu’nun yanında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) yayımlamış olduğu yönetmelik 

ve tebliğlere tabidir. 

 

Hissedarların Listesi 

 
31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla hissedarlık yapısı ve sahiplik oranları aşağıdaki 

gibidir: 

 
 

Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. Aydem Holding A.Ş. tarafından kontrol edilmektedir. 

 

Şirket, 4 Ağustos 2020 tarih ve 2020/29 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirket’in 2.000.000.000 TL 

kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 700.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 5.000.000 TL artırılarak 

705.000.000 TL'ye çıkarılmasına; ihraç edilen 5.000.000 TL nominal değerli 5.000.000 adet payın, B 

grubu pay olarak çıkarılmasına ve söz konusu payların halka arzına karar vermiştir. Şirket 29 Nisan 

2021 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul – Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlamıştır. 

 

Konsolide finansal tabloların onaylanması: 
 

Konsolide finansal tablolar, 4 Mart 2022 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Genel 

Kurul’un konsolide finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır. 
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2         Konsolide finansal tabloların sunum esasları 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 

İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve  

28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal  

Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 

5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) 

tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları 

(“TMS”) esas alınmıştır.  

 

Şirket ve bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu 

(“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve 

hazırlamaktadır.  

 

Grup ve bağlı ortaklıkları ve iştirakleri muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal 

tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı 

tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarını esas almaktadır. Konsolide finansal tablolar 

yeniden değerlenmiş tutarları ile sunulan maddi duran varlıklar altında raporlanan santraller haricinde 

tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış, kanuni kayıtlara TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması 

amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. 

 

2.2 Bölünmüş konsolide finansal tablolardan konsolide finansal tablolara geçiş  

Grup’un 2019 yılında yeniden yapılandırılmasının ardından, Aydem Yenilenebilir'in ana ve tek faaliyet 

konusu 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yenilenebilir enerji üretimi olmuştur. Aydem Yenilenebilir, 2019 

yılında santral inşaatı alanındaki faaliyetlerini sona erdirmiş ve güneş paneli üretim işini bölünme 

işlemiyle ana hissedarının bir bağlı ortaklığına devretmiştir. Aynı zamanda Grup, 2019 yılı içerisinde 

faaliyet konusu yenilenebilir enerji olmayan tüm bağlı ortaklıklarını ana hissedarının bağlı 

ortaklıklarına devretmiştir. Bu kapsamda Grup yönetimi, yalnızca yenilenebilir enerji üretimi işinin 

konsolide finansal durumunu ve faaliyetlerinin sonuçlarını 2020 ve 2019 yılları için karşılaştırmalı 

olarak sunmak amacıyla, 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarını 

bölünmüş bazda hazırlamıştır. Şirket, halka arz kapsamında hazırlanan izahnamede bu bölünmüş 

konsolide finansal tablolarına yer vermiştir. 

 

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Grup'un yeniden yapılandırılması tamamlanmış olduğundan, finansal 

tabloların bölünmüş esasa göre düzenlenmesi gerekliliği, en erken dönemi 1 Ocak 2020 olarak sunulan 

ilk finansal tablolarda ortadan kalkmıştır. Bu çerçevede, ilişikte sunulan finansal tablolar, Grup’un 31 

Aralık 2021 tarihi itibarıyla ve aynı tarihte sona eren ara hesap dönemine ait konsolide finansal 

tablolarıdır. 

 

1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolara geçilmesi nedeniyle, daha önce söz konusu 

bölünmüş konsolide finansal tablolarda özkaynaklar altında sunulan 217.330.952 TL tutarındaki 

bölünme işlemlerinin etkisi, konsolide finansal tablolarda geçmiş yıllar zararları hesabında 

sunulmuştur. 
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2 Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.3 Geçerli ve sunum para birimi 

Şirket’in ve tüm bağlı ortaklıklarının faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para 

birimi (fonksiyonel para birimi) TL olarak belirlenmiştir. Grup bölünmüş konsolide finansal tablolarını 

geçerli para birimi olan TL cinsinden sunmuştur. 

Grup’un bölünmüş konsolide finansal tablolarını hazırlaması sırasında, yabancı para cinsinden (TL 

dışındaki para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle 

kaydedilmektedir. Bölünmüş konsolide finansal durum tablosunda yer alan dövize endeksli parasal 

varlık ve yükümlülükler finansal durum tablosu tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL’ye 

çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para 

cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak 

suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal 

olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar. Yabancı para cinsinden olan kalemlerin 

düzeltmelerinde ya da çevrimlerinden kaynaklanan gelir veya gider kar veya zarar ve diğer kapsamlı 

gelir tablosuna dahil edilmiştir. 

2.4 Konsolidasyon esasları  

 Konsolide finansal tablolar, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının finansal 

tablolarını içermektedir. Bağlı ortaklıklar, Grup’un doğrudan veya dolaylı olarak işlemleri üzerinde 

kontrol yetkisine sahip olduğu şirketlerdir. Kontrol, Grup’un aşağıdaki şartları sağlaması ile sağlanır: 

 

- yatırım yapılan grup/varlık üzerinde gücünün olması; 

- yatırım yapılan grup/varlıktan elde edeceği değişken getirilere açık olması ya da bu getirilere 

hakkı olması ve 

- getiriler üzerinde etkisi olabilecek şekilde gücünü kullanabilmesi. 

 

Yukarıda listelenen kriterlerin en az birinde herhangi bir değişiklik oluşmasına neden olabilecek bir 

durumun ya da olayın ortaya çıkması halinde Grup yatırımının üzerinde kontrol gücünün olup 

olmadığını yeniden değerlendirir.  

 
Grup’un yatırım yapılan grup/varlık üzerinde çoğunluk oy hakkına sahip olmadığı durumlarda, ilgili 
yatırımın önemli faaliyetlerini tek başına yönlendirebilecek/yönetebilecek şekilde yeterli oy hakkının 
olması halinde, yatırım yapılan grup/varlık üzerinde kontrol gücü vardır. Grup, aşağıdaki unsurlar da 
dahil olmak üzere, ilgili yatırımdaki oy çoğunluğunun kontrol gücü sağlamak için yeterli olup 
olmadığının değerlendirmesinde konuyla ilgili tüm olayları ve şartları göz önünde bulundurur:  
 

- Grup’un sahip olduğu oy hakkı ile diğer hissedarların sahip olduğu oy hakkının 
karşılaştırılması; 

- Grup ve diğer hissedarların sahip olduğu potansiyel oy hakları; 
- Sözleşmeye bağlı diğer anlaşmalardan doğan haklar, ve 
- Grup’un karar verilmesi gereken durumlarda ilgili faaliyetleri yönetmede (geçmiş 

dönemlerdeki genel kurul toplantılarında yapılan oylamalar da dahil olmak üzere) mevcut 
gücünün olup olmadığını gösterebilecek diğer olay ve şartlar. 

 
Bir bağlı ortaklığın konsolidasyonu, Grup bağlı ortaklık üzerinde kontrol sahibi olduğu zaman başlar 

ve Grup bağlı ortaklık kontrolünü kaybettiğinde sona erer. Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan 

bağlı ortaklığın varlık, yükümlülük, gelir ve giderleri konsolide finansal tablolara Grup’un kontrolünü 

aldığı tarihten Grup’ un bağlı ortaklığı kontrol etmeyi bıraktığı tarihe kadar dahil edilir. 

 

Gerektiğinde, bağlı ortaklıkların finansal tablolarında muhasebe politikalarını Grup’un muhasebe 

politikalarına uygun hale getirmek için düzeltmeler yapılır.  
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2 Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.4 Konsolidasyon esasları (devamı) 

 (i) İşletme birleşmeleri 
 

İşletme birleşmeleri, satın alım yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. Bir iktisap maliyeti, iktisap 

tarihindeki gerçeğe uygun değer ile ölçülen devredilen bedelin toplamı ile iktisap edilen kontrol gücü 

olmayan payların tutarı olarak ölçülür. Grup, her bir işletme birleşmesi için, iktisap edilen kontrol gücü 

olmayan payların gerçeğe uygun değeri veya devralınan tanımlanabilir net varlıklarının oransal payıyla 

ölçülmesini seçer. Edinme ile ilgili maliyetler oluştukları anda giderleştirilir ve genel yönetim giderlerine 

dahil edilir. 

 

Edinen işletme tarafından devredilecek herhangi bir koşullu bedel, iktisap tarihindeki gerçeğe uygun 

değeri ile muhasebeleştirilir. Özkaynak olarak sınıflandırılan koşullu bedel yeniden ölçülmez ve 

müteakip çözümü özkaynaklar içinde muhasebeleştirilir. TFRS 9 Finansal Araçlar kapsamında bir 

finansal araç olan varlık veya borç olarak sınıflandırılan koşullu bedel, TFRS 9'a göre kâr veya zarar 

tablosunda muhasebeleştirilen gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerle gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. 

TFRS 9 kapsamına girmeyen hususlar her raporlamada gerçeğe uygun değerleri ile ölçülür. 

 

Şerefiye başlangıçta maliyet değeri ile ölçülür (devredilen bedelin toplamı ve kontrol gücü olmayan 

paylar için muhasebeleştirilen tutar ile edinilen net tanımlanabilir varlıklar ve üstlenilen yükümlülükler 

üzerinden elde edilen önceki faizler). Satın alınan net varlıkların gerçeğe uygun değeri, aktarılan toplam 

bedelden fazla ise, Grup, edinilen tüm varlıkları ve üstlenilen tüm yükümlülükleri doğru bir şekilde tespit 

edip etmediğini yeniden değerlendirir ve yapılacak tutarları ölçmek için kullanılan prosedürleri gözden 

geçirir. edinme tarihinde muhasebeleştirilir. Yeniden değerlendirme, devredilen toplam bedel üzerinden 

edinilen net varlıkların gerçeğe uygun değerinin aşılmasıyla sonuçlanırsa, kazanç kâr veya zararda 

muhasebeleştirilir. 

 
ii) Bağlı ortaklıklar 

Bağlı ortaklıklar, Grup’un doğrudan veya dolaylı olarak işlemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip olduğu 
şirketlerdir. Grup, bir işletmeyi işletme ile olan değişken getirilerine maruz kaldığında veya bu getirilere 
sahip olduğu zaman hakları kontrol eder ve bu getirileri işletme üzerindeki gücüyle etkileyebilir. 
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2 Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.4 Konsolidasyon esasları (devamı) 

iii) İştirakler 

 

Bir iştirak, Grup’un üzerinde önemli etkisi olan bir işletmedir. Önemli etki, yatırımcının finansal ve 
işletme politikası kararlarına katılma gücüdür, ancak bu politikalar üzerinde kontrol veya ortak kontrol 
değildir. İştirakler,  konsolide finansal tablolarda özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmiştir. Özkaynak 
yöntemine göre, bir iştirak veya ortak girişime yapılan yatırım başlangıçta maliyet bedeli olarak 
muhasebeleştirilir. İlk muhasebeleştirmeden sonra, Grup’un yatırım yapılan işletmenin kâr veya 
zararındaki payı, net defter değerini artırarak veya azaltarak finansal tablolara kaydedilir. Muhasebe 
politikalarının Grup politikalarıyla uyumlu hale getirilmesi için yapılan ayarlamalardan sonra, önemli 
etkinin başladığı tarihten, önemli etkinin sona erdiği tarihe kadar, Grup’un özkaynak yöntemi ile 
değerlenen yatırımlarının kâr veya zararındaki ve diğer kapsamlı gelirlerindeki payı olarak  
muhasebeleştirilmektedir. 
 
Ayrıca, doğrudan iştirak özkaynaklarında muhasebeleştirilen bir değişiklik olduğunda, Grup, varsa 
özkaynak değişim tablosundaki her türlü değişikliği payı oranında muhasebeleştirir. İştirak ile ilgili 
şerefiye, yatırımın defter değerine dahil edilir ve ayrı ayrı değer düşüklüğü için test edilmez. Grup ile 
iştirak arasındaki işlemlerden kaynaklanan gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplar, iştirakteki hisse oranı 
nispetinde elimine edilir. 
 
Grup’un zarardan aldığı payı, iştirakteki yatırım payını aştığında, yatırımın defter değeri, varsa yatırımın 
parçası olarak değerlendirilen diğer uzun vadeli varlıklar da dahil olmak üzere sıfıra indirilir, ve Grup’un 
bir yükümlülüğü olduğu veya yatırım yapılan işletme adına ödeme yaptığı durumlar dışında ilave 
zararların muhasebeleştirilmesi durdurulur. 
 
Grup'un bir iştirakinin kâr veya zarar payının toplamı, iştirakin ana faaliyet konusu yenilenebilir enerji 
üretimi ise, kar veya zarar tablosunda faaliyet karı içerisinde gösterilir ve vergi sonrası kar ya da zararı 
temsil eder. 
 
İştirakin finansal tabloları, Grup ile aynı raporlama döneminde hazırlanır. 
 
Özkaynak yönteminin uygulanmasından sonra Grup, iştirak yatırımları için değer düşüklüğü zararının 

muhasebeleştirilmesinin gerekli olup olmadığını belirler. Her raporlama tarihinde, Grup, iştirak yatırım 

değerinin değer düşüklüğüne uğradığına dair nesnel kanıt olup olmadığını tespit eder. Bu tür bir kanıt 

varsa, Grup değer düşüklüğü tutarını iştirakin geri kazanılabilir tutarı ile defter değeri arasındaki fark 

olarak hesaplar ve sonrasında kar zarar tablosunda “Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan 

zararlar” içinde muhasebeleştirir. 

 

iv) Kontrol gücü olmayan paylar 

 
Grup, her bir işletme birleşmesi için, iktisap ettiği kontrol gücü olmayan payları aşağıdaki yöntemlerle 

ölçmeyi seçer: 

 

● Gerçeğe uygun değerde; ya da 

● Edinilen işletmenin tanımlanabilir net varlıkları ile orantılı olarak, genellikle gerçeğe uygun değeridir. 
 

 

Kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelirin her bir bileşeni, kontrol gücü olmayan payların negatif bakiye 

vermesine yol açsa dahi, Grup'un ana hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara atfedilir. 
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2 Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.4 Konsolidasyon esasları (devamı) 

v)         Kontrol gücü olmayan paylarla kısmi hisse alım ve satım işlemleri 

 

Grup, kontrol gücü olmayan paylarla gerçekleştirdiği hali hazırda kontrol etmekte olduğu ortaklıklara ait 

hisselerin alış ve satış işlemlerini Grup’un özkaynak sahipleri arasındaki işlemler olarak 

değerlendirmektedir. Buna bağlı olarak, kontrol gücü olmayan paylardan ilave hisse alış işlemlerinde, 

elde etme maliyeti ile ortaklığın satın alınan payı nispetindeki net varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki 

fark özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilir. Şerefiyede düzeltme yapılmaz ve kâr veya zararda kazanç 

veya kayıp muhasebeleştirilmez.  
 

vi)        Ortak kontrole tabi işletmelerin satın alınması 
 

Ortak kontrol altında gerçekleşen işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde ise işletme 

birleşmesine konu olan varlık ve yükümlükler kayıtlı değerleri ile konsolide finansal tablolara alınmıştır. 

Gelir tabloları ise işletme birleşmesinin gerçekleştiği mali yılın başlangıcından itibaren konsolide 

edilmiştir. Önceki dönem finansal tabloları da karşılaştırılabilirlik amacıyla aynı şekilde yeniden 

düzenlenmiştir. Bu işlemler sonucunda herhangi bir şerefiye veya negatif şerefiye hesaplanmamıştır. 

Edinilen işletmelerin sermaye tutarı ile satın alım için transfer edilen bedelin arasındaki farklar, pay 

sahiplerinin ilave sermaye katkıları gibi dikkate alınarak “Paylara İlişkin Primler” kalemi altında 

muhasebeleştirilmiştir. 

 

vii)  Eliminasyonlar 

 
 

Finansal durum tabloları ve bağlı ortaklıkların kar veya zararları, her bir hesap kaleminin bire bir alınması 

esasına göre konsolide edilmekte ve Şirket ile bağlı ortaklıkları tarafından yapılan yatırımın kayıtlı 

değeri, özsermaye ile elimine edilmektedir.  konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında, grup içi 

işlemlerden kaynaklanan gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplar, grup içi bakiyeler ve grup içi işlemler 

elimine edilir. Ana ortaklığın konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen işlemler 

neticesinde oluşan karlar ve zararlar, netleştirilmiştir. Gerçekleşmemiş zararlar, değer düşüklüğü kanıtı 

olmadığı sürece gerçekleşmemiş kazançlarla aynı şekilde elimine edilir. 

 

viii)  Kontrolün kaybedilmesi 

 

Grup, bağlı ortaklıkların, ortak kontrole tabi olmayan işletmelere satılması suretiyle kontrolünü 

kaybedilmesi durumunda, bağlı ortaklığın varlık ve yükümlülüklerini, kontrol gücü olmayan paylarını ve 

bağlı ortaklıkla ilgili diğer özkaynaklar altındaki tutarları kayıtlarından çıkarır. Bundan kaynaklanan 

kazanç veya kayıplar kar veya zararda muhasebeleştirilir. Önceki bağlı ortaklığında kalan paylar 

kontrolün kaybedildiği gün itibarıyla gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülür. Müteakip dönemde, 

elde tutulan etki düzeyine bağlı olarak özkaynak hesabında yatırım yapılan bir işletme veya satılmaya 

hazır finansal varlık olarak muhasebeleştirilir. 

 



Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla  

konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

19 

 

2 Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.5 İşletmenin sürekliliği 

Grup, konsolide finansal tablolarını işletmenin öngörülebilir bir gelecekte faaliyetlerine devam edeceği 

varsayımına göre hazırlamaktadır. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup'un 1.102.866.722 TL geçmiş yıl 

zararı ve 120.291.640 TL net dönem zararı bulunmaktadır. Diğer taraftan, Grup'un 450.168.938 TL 

tutarında faaliyet karı bulunmakta olup, Grup 1.462.580.898 TL nakit ve 904.865.477 TL faiz, vergi ve 

amortisman öncesi esas faaliyetlerden kar elde etmiştir.  

Grup, elektrik satış geliri elde etmekte ve bir aydan kısa sürede tahsil etmektedir. Öte yandan, bir yıl 

içinde ödenmesi gereken tüm borçlar kısa vadeli yükümlülüklere dahil edilmiştir. Grup'un alacak devir 

hızının yüksek olması, kısa vadeli borçlarını zamanında ödemesi açısından avantaj sağlamaktadır. 

Ayrıca, Grup'un Garanti Alım Tarifesi ("YEKDEM") kapsamında TL cinsinden birim satış fiyatı, 31 

Aralık 2021 tarihinde sona eren dönemde kur değişimlerine paralel olarak bir önceki döneme göre önemli 

ölçüde artmıştır. 

Grup, 2 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen tahvil ihracı ile yurtiçi banka kredilerinin tamamını 

kapatmış, kalan fon ile de kurulu gücünü iki katına çıkarma hedefleri doğrultusunda yatırımları 

hızlandırmıştır. Yatırımların tamamlanması sonucu gelecek yıllarda üretim artışı beklenilmekte olup 

buna paralel olarak gelirlerin de artacağı beklenmektedir. Ek olarak, tahvile ilişkin anapara ödemelerinin 

3,5 yıl sonra başlayacak olması, Grup’un yatırım hedeflerini daha hızlı şekilde gerçekleştirmesini 

sağlayacak, operasyonlardan elde ettiği fon ile de tahvile ilişkin anapara ödemelerini sorunsuz şekilde 

yapması beklenmektedir.  

Grup yönetimi, faaliyetlerin sürdürülebilirliği konusunda bir değerlendirme yapmış ve Grubun gelir, kâr 

ve likidite yaratma kapasitesini göz önünde bulundurarak faaliyetlerini yakın gelecekte sürdürmek için 

yeterli kaynağa sahip olduğunu tespit etmiştir. Grup yönetimi, faaliyetlerinin sürdürülebilirliği 

konusunda herhangi bir belirsizlik bulunmadığına inanmaktadır. 
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2         Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.6 Yeni ve düzeltilmiş standart ve yorumlar 

 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların 

hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla geçerli 

yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı 

olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup’un mali durumu ve performansı üzerindeki 

etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. 
 

i) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar 
 

- Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama - TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da 

Yapılan Değişiklikler, 
- IBOR reformunun bir sonucu olarak sözleşmeye dayalı nakit akışlarını belirleme esasındaki 

değişiklikler için kolaylaştırıcı uygulama, 
- Riskten korunma Muhasebesi ilişkisinin sonlandırılmasına ilişkin imtiyazlar, 
- Risk bileşenlerinin ayrı olarak tanımlanması, 
- İlave Açıklamalar, 
- TFRS 16 Değişiklikleri - Covid-19 ile İlgili Olarak Kira Ödemelerinde Tanınan İmtiyazlardaki 

Değişiklik 
 

Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri 

değerlendirilmektedir. 
 

ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 
 

Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için 

henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, 

yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların 

yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli 

değişiklikleri yapacaktır. 
 

- TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları 

veya Katkıları, 

- TFRS 3 değişiklikleri – Kavramsal Çerçeve ’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik, 

- TMS 16 değişiklikler - Kullanım amacına uygun hale getirme, 

- TMS 37 değişiklikler - Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi yerine getirme 

maliyetleri, 

- TFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı, 

- TMS 1 Değişiklikleri - Yükümlülüklerin kısa ve uzun vade olarak sınıflandırılması, 

- TMS 8 Değişiklikleri – Muhasebe Tahminlerinin Tanımı, 

- TMS 1 Değişiklikleri – Muhasebe Politikalarının Açıklanması, 

- TMS 12 Değişiklikleri – Tek bir işlemden kaynaklanan varlık ve yükümlülüklere ilişkin 

Ertelenmiş Vergi, 

- Yıllık İyileştirmeler - 2018-2020 Dönemi. 

 

Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri 

değerlendirilmektedir. 
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2 Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti 

 
Mali tabloların TFRS’ye uygun olarak hazırlanması, varlık ve yükümlülükler ile şarta bağlı varlık ve 

yükümlülüklere ve gelir ve gider kalemlerine ilişkin açıklayıcı notları etkileyecek belirli varsayımların 

ve önemli muhasebe tahminlerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahminler, yönetimin mevcut 

olaylar ve aksiyonlar çerçevesinde en iyi tahminlerine dayansa da, fiili sonuçlar yapılan tahminlerden 

farklı gerçekleşebilir. Karmaşık ve daha ileri derecede bir yorum gerektiren varsayım ve tahminlerin 

finansal tablolar üzerinde önemli etkisi bulunabilir. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sona eren yıla ait 

konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan varsayım ve önemli muhasebe tahminlerinde 

önceki yılda kullanılanlara göre değişiklik olmamıştır 

 

Maddi duran varlıklar 

 

Muhasebeleştirme ve ölçüm  
 

Grup, tüm enerji üretim santralleri için TMS 16'ya göre yeniden değerleme yöntemini benimsemiştir. 

Enerji üretim santralleri gerçeğe uygun değerinden yeniden değerlendirme tarihinden sonra 

muhasebeleştirilmiş birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü kayıplarnın çıkarılması ile ölçülür. Diğer 

maddi duran varlıklar, varsa birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklüğü kayıpları 

düşüldükten sonra maliyet değerleri ile gösterilmektedir. Ayrıca yapılmakta olan yatırımlar da, varsa 

birikmiş değer düşüklüğü zararları düşüldükten sonra maliyetle gösterilir. 

 

Yeniden değerleme sıklığı yeniden değerlemeye konu olan maddi duran varlıkların gerçeğe uygun 

değerindeki değişimlere bağlıdır Grup, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla santralden oluşan maddi duran 

varlıklarını yeniden değerlemiştir. Yenilenebilir Enerji Grubu aşağıdaki santrallerden oluşmaktadır: 

 

- Çırakdamı HES, Dereli HES, Kızıldere (Jeotermal) JES, Arnaz RES, Arova RES, Söke RES, 

Bereket I-II HES, Dalaman I-V HES, Gökyar HES, Feslek HES, Koyulhisar HES, LFG Bio 

Power Plant (“BPP”), Mentaş HES, Toros HES, Göktaş I-II HES, Düzce HES ve Akıncı HES. 

 

Yeniden değerleme fonu diğer kapsamlı gelire kaydedilir ve özkaynak altında yeniden değerleme 

fonunda borçlandırılır. Ancak, daha önce kar veya zararda muhasebeleştirilen aynı varlığın değerleme 

açığını tersine çevirirse artış kar veya zararda muhasebeleştirilir. Yeniden değerleme açığı, maddi duran 

varlık yeniden değerleme artışları kaleminde muhasebeleştirilen aynı varlık üzerindeki mevcut artışı 

mahsup etmesi haricinde, kâr veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. 

 

Varlık yeniden değerleme artışından geçmiş yıl zararlarına yıllık transfer, varlığın yeniden değerlenmiş 

defter değeri üzerinden hesaplanan amortisman ile varlığın orijinal maliyetine göre hesaplanan 

amortisman arasındaki fark üzerinden yapılır. Ayrıca, yeniden değerleme tarihindeki birikmiş 

amortisman, varlığın brüt defter değerine göre elimine edilir ve net tutar, varlığın yeniden değerlenmiş 

tutarına göre yeniden düzenlenir. Elden çıkarıldıktan sonra, satılan belirli bir varlıkla ilgili yeniden 

değerleme fazlası, geçmiş yıl karlarına transfer edilir. 

 
Amortisman, maddi duran varlık kalemlerinin maliyetlerinden tahmini kalıntı değerlerinin 

düşülmesinden sonra, bu kalemlerin tahmini faydalı ömürleri boyunca doğrusal yöntem ile 

hesaplanmaktadır. Arsalar sınırsız ömüre sahip olduğundan amorti edilmez. 
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2 Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

Maddi duran varlıklar (devamı) 
 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla önemli maddi duran varlık kalemlerinin tahmin edilen faydalı ömürleri 

aşağıdaki gibidir:  
      Yıllar 

Santraller     20-49 

 

Bir maddi duran varlık kalemi ve başlangıçta muhasebeleştirilen önemli bir kısmı, elden çıkarıldıktan 

sonra (yani alıcının kontrol eline geçtiği tarihte) ya da kullanımından veya elden çıkarılmasından sonra 

gelecekteki ekonomik yararların beklenmediği durumlarda kayıtlardan çıkarılır. Varlığın finansal durum 

tablosu dışı bırakılmasından kaynaklanan net kazançlar (net elden çıkarılan hasılat ile varlığın defter 

değeri arasındaki fark olarak hesaplanır), varlığın kayıtlardan çıkarılması durumunda kâr veya zarar 

tablosuna dahil edilir. 

 

Maddi duran varlıkların kalıntı değerleri, faydalı ömürleri ve amortisman yöntemleri her mali yıl sonunda 

gözden geçirilir ve gerekirse ileriye dönük olarak düzeltilir. Tamir ve bakım maliyetleri gerçekleştikleri 

zaman kar veya zarara kaydedilir. 

 

Santraller, bir işletmenin faaliyetlerinde kullanılan benzer niteliklere sahip varlık gruplarından oluşmakta 

olup arazi, bina, makine, teçhizat, mobilya ve demirbaş içerir. 

 

Maddi duran varlıkların onarım masrafları gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Bununla birlikte, ilgili 

varlıkların ekonomik ömründe fayda veya önemli ölçüde iyileştirilmesi ile sonuçlanırlarsa, 

aktifleştirilirler. 

 
Maddi olmayan duran varlıklar 
 
Muhasebeleştirme ve ölçüm 
 
Grup tarafından satın alınmış ve belirli bir faydalı ömre sahip diğer maddi olmayan duran varlıklar satın 
alım maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve kalıcı değer düşüklükleri çıkarılarak ölçülür. 
 
İmtiyaz sözleşmelerinden doğan haklar 
 

Özelleştirme İdaresi ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi (“EÜAŞ”) ile İşletme Hakkı Devir Anlaşması 

(“Sözleşme”) yoluyla alınan HES işletme lisansları maddi olmayan duran varlık olarak 

muhasebeleştirilmiştir (Not 9). 

 

Bilgisayar yazılımları 
 

Bilgisayar yazılımları elde etme maliyeti üzerinden kaydedilir ve tahmini faydalı ömürleri 3-15 yıl 

boyunca doğrusal olarak itfa edilir. Değer düşüklüğünün mevcut olması durumunda maddi olmayan 

duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir tutara derhal kaydedilir ve muhasebeleştirilir.
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2 Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.6 Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı) 

Maddi olmayan duran varlıklar (devamı) 
 

Finansal yükümlülükler 
 

Grup'un türev olmayan finansal yükümlülükleri, finansal durum tablosunda “borçlar” ve “diğer borçlar” 

kalemlerinden oluşmaktadır. 

 
i.    Borçlanmalar 

 
Krediler, ilk olarak, oluşan işlem maliyetleri düşüldükten sonra gerçeğe uygun değerinden kayda alınır. 

Borçlanmalar sonradan itfa edilmiş maliyet bedeli üzerinden ölçülür. Gelirler (işlem maliyetleri 

düşüldüğünde) ile itfa miktarı arasındaki fark, etkin faiz yöntemi kullanılarak borçlanma dönemi boyunca 

kâr veya zararda muhasebeleştirilir. Kredi olanaklarının kurulması için ödenen ücretler, kredinin bir 

kısmının veya tamamının kullanımdan kaldırılmasının muhtemel olması durumunda, kredinin işlem 

maliyeti olarak muhasebeleştirilir. Bu durumda, çekiliş gerçekleşene kadar ücret ertelenir. Kredinin bir 

kısmının veya tamamının kullanımdan kaldırılacağına dair herhangi bir kanıt yoksa, ücret likidite 

hizmetleri için bir ön ödeme olarak aktifleştirilir ve ilgili kredinin süresi boyunca itfa edilir. 

 

Sözleşmede belirtilen yükümlülük yerine getirildiğinde, iptal edildiğinde veya sona erdiğinde borçlar 

bilançoda finansal tablolardan çıkarılır. 

 

ii.    Borçlanma maliyetleri 

 
Kredilerden kaynaklanan finansman maliyetleri, özellikli varlıkların edinimi veya inşası ile ilişkili ise, 

özellikli varlıkların maliyet değerine dahil edilirler. Nitelikli varlıklar, amaçlandığı gibi kullanıma veya 

satışa sunulması uzun zaman gerektiren varlıkları ifade eder. Diğer borçlanma maliyetleri, oluştukları 

dönemlerde kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. 

 
iii.    Ticari ve diğer borçlar 

 
Ticari ve diğer borçlar başlangıçta gerçeğe uygun değerleri üzerinden muhasebeleştirilir ve daha sonra 
etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet üzerinden ölçülür. 

 

 2.7 Nakit akış riskinden korunma işlemleri  

 Kur riskinden korunmak için, türev olmayan bir finansal varlık veya yükümlülüğün yabancı para birimi 

bileşeni, bir korunma aracı olarak belirlenebilir. Türev olmayan bir finansal aracın yabancı para riski 

bileşeni, TMS 21'e göre belirlenir. 

Buna göre 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. 
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2 Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.7 Nakit akış riskinden korunma işlemleri (devamı) 

 

ABD doları cinsinden gelirin kaynağı, yenilenebilir enerji santrallerinden üretilen elektriğin satışıdır. 

Türkiye'de bu tür üretim, bir tarife garantisi mekanizması aracılığıyla teşvik edilmektedir (Bakanlar 

Kurulu Kararı No. 2013/5625). 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: 
 

Korunma Muhasebesi Bileşeni Tanım 

Korunan Kalem 
YEKDEM teşviki nedeniyle öngörülen gelecekteki ABD cinsinden nakit 

girişleri 

Riskten Korunma Aracı ABD cinsinden finansal borçlanmalar 

Korunmuş Risk 
YEKDEM teşviği nedeniyle gelecekteki tahmini ABD doları cinsinden 

nakit girişlerinin kur riski 
 

 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla tekrardan kurgulanan nakit akış riskinden korunma uygulaması 

kapsamında, YEKDEM kapsamında öngörülen gelir tutarı 736.915.430 ABD Doları olup, ABD doları 

cinsinden çıkarılmış tahvil borçlanmanın toplam nominal değeri 750.000.000 ABD Dolarıdır. Grup, bu 

tutarın 650.000.000 ABD Dolarını, TFRS 9 6.2.4 (c) uyarınca riskten korunma muhasebesi ilişkisinin bir 

parçası olarak belirlemiştir. Şirket, TFRS 9.6.4.1.c.iii uyarınca yeniden dengeleme yoluyla korunma 

aracıyla her zaman 1:1 korunma oranına ulaşır. 

 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla riskten korunma aracının belirlenmiş vade dağılımı aşağıda verilmiştir: 

 

Ödeme Tarihi Anapara Ödeme Tutarı 

Şubat 2025        65.000.000  

Ağustos 2025        65.000.000  

Şubat 2026        65.000.000  

Ağustos 2026        65.000.000  

Şubat 2027       390.000.000  

Toplam       650.000.000  
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2 Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.7 Nakit akış riskinden korunma işlemleri (devamı) 

Nakit akış riskinden korunma ile ilgili olarak uygulanan muhasebe ilkeleri aşağıdaki gibidir: 
 

 Etkin bir riskten korunma olduğu belirlenen Riskten korunma aracına (ABD Doları cinsinden 

finansal borçlanmaların) ilişkin kur farkı geliri ya da gideri, eşlik eden korunan kalem  (tahmini 

ABD Doları cinsinden nakit girişleri) gerçekleşene kadar diğer kapsamlı gelir olarak 

muhasebeleştirilir. 

 Korunmanın etkin olmayan kısımları, her raporlama döneminde konsolide kar veya zarar 

tablosunda “Finansman Giderleri – Kur Farkı Gideri” olarak muhasebeleştirilir. 

 Gerçekleşen finansal riskten korunma kalemi ve korunma araçları, TFRS 15 kapsamında 

muhasebeleştirildikleri dönemlerde gelir ve borç ödemelerine dahil edilir. 

 Diğer kapsamlı gelir olarak muhasebeleştirilen kazanç ve kayıplar, korunan kalem ile ilişkili 

nakit akışları gerçekleşene kadar diğer kapsamlı gelirin bir unsuru olarak kalır. Projekte edilen 

gelir elde edildiğinde, ilgili kur farkı geliri ya da gideri, beklenen tahmini gelirlerin kar veya 

zararı etkilediği aynı dönemlerde yeniden sınıflandırma kalemi olarak diğer kapsamlı gelirden 

konsolide kar veya zarar tablosuna “Finansman Giderleri - Özkaynaktan Transfer Edilen Kur 

Farkı Giderleri (Nakit Akış Riskinden Korunma)” yansıtılır. 

 Nakit akışlarının gerçekleşmesi beklenmiyorsa, diğer kapsamlı gelirdeki 'önceden etkin' kur farkı 

geliri ya da gideri, konsolide kar veya zarar tablosuna “Finansman Giderleri - Özkaynaktan Transfer 

Edilen Kur Farkı Giderleri (Nakit Akış Riskinden Korunma)” olarak yansıtılır. 

 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla riskten korunma ilişkisi 97% etkin olarak ölçülmüştür. Buna göre 

korunma ilişkisinin kurulduğu tarih ile kapanış tarihi arasında oluşan 3.896.919.641 TL tutarındaki kur 

farkı giderleri aşağıdaki gibi işlem görmüştür: 
 

ABD Doları Cinsinden Finansal borçlanmalara ilişkin kur farkı zararları  20 Mart– 31 Aralık 2021 

Diğer Kapsamlı Gelir 3.803.577.103 TL 

Kar veya Zararda Muhasebeleştirilen (Etkin Olmayan Kısım) 93.342.538 TL 

Diğer Kapsamlı Gelirden Kar veya Zarar tablosuna “Finansman 

Giderleri - Özkaynaktan Transfer Edilen Kur Farkı Giderleri (Nakit 

Akış Riskinden Korunma)” olarak transfer edilen tutar (Not 19) 
53.341.983 TL 

 

Grup, tahmin edilen gelir rakamları üzerinde yaptığı duyarlılık analizi sonucunda, tahminlerdeki %10'luk 

artışın/azalışın, riskten korunma etkinlik testlerinin değerlendirilmesinde önemli bir etkisinin olmadığı 

sonucuna varmıştır. 
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2 Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.8 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları ile Grup’un muhasebe politikalarını 

uygularken aldığı kritik kararlar 

Yönetimin bölünmüş konsolide finansal tabloları hazırlarken Grup’un muhasebe politikalarını 

uygulaması ve raporlanan varlıkların, yükümlülüklerin, gelir ve giderlerin miktarını etkileyen 

muhakeme, tahmin ve varsayımlarda bulunması gerekmektedir. Gerçek sonuçlar bu tahminlerden 

farklılık gösterebilmektedir. Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak 

gözden geçirilmektedir. 

 

Muhakeme ve değerlendirmeler: 
Grup’un muhasebe politikalarını uygularken, sona eren yıla konsolide finansal tabloları üzerinde en 

önemli etkiyi yaratan muhakeme ve değerlendirmeler aşağıda belirtilmektedir: 

Not 8 – Maddi duran varlıklar 

Not 10 – Karşılıklar, koşullu varlık ve borçlar 

Not 21 – Gelir vergileri 

Grup’un bölünmüş konsolide finansal tablolarını hazırlarken kullandığı önemli muhakeme ve 

değerlendirmelere Not 2.2’de yer verilmiştir. 

 

Tahminler ve varsayımlar 

 
Gelecek için, gelecek dönem için varlık ve yükümlülüklerin defter değerinde ve diğer önemli belirsizlik 

kaynaklarında önemli düzeltmelere neden olacak önemli riskleri olan önemli varsayımlar aşağıda 

açıklanmıştır.Grup, varsayımlarını ve tahminlerini konsolide finansal tablolar hazırlanırken mevcut 

parametrelere dayandırmıştır.Tahmin ve tahminlerin altında yatan varsayımlar sürekli izlenir. Muhasebe 

tahminlerine yapılan güncellemeler, tahminlerin güncellendiği dönemde ve bu güncellemelerden 

etkilenen müteakip dönemlerde kaydedilir. 

 

A.  Maddi Duran Varlık gerçeğe uygun değer değeri tespitine ilişkin açıklamalar 
Grup’un bünyesinde bulunan maddi duran varlıklar altındaki santralleri santrallerine (Çırakdamı HES, 

Dereli HES, Kızıldere JES (Jeotermal), Uşak RES, Arova RES, Söke RES, Bereket I-II HES, Dalaman 

I-V HES, Gökyar HES, Feslek HES, Koyulhisar HES, LFG BIO, Mentaş HES, Toros HES Göktaş I-II 

HES, Aksu HES, Akıncı HES) yeniden değerleme modeli uyarınca gerçeğe uygun değerinden 

muhasebeleştirilmektedir. 

 

Grup, santrallerin gerçeğe uygun değerleriyle gösterilmesi hususunda TMS 16’da yer alan uygulama 

yöntemlerinden yeniden değerleme modelini muhasebe politikası olarak seçmiştir. 

 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla Grup, bağımsız bir değerleme şirketinden değerleme raporu 

temin etmiş ve santrallerini yeniden değerlenmiş değerlerine getirmiştir. 31 Aralık 2021ve 2020 tarihleri 

itibarıyla ise Grup bu varlıkları, yeniden değerlenmiş değerler üzerinden konsolide finansal tablolarına 

yansıtmıştır. 

 

Grup, değerleme ve değer düşüklüğü çalışmalarında “gelir indirgeme yöntemi- İNA Analizi” 

uygulanmıştır. Gelir indirgeme yöntemi- “İNA Analizi” çerçevesinde en önemli etken uzun dönemli 

elektrik piyasa fiyatları olduğundan konu ile ilgili, enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlere hizmet 

sunan bağımsız bir danışman ile çalışılmıştır. Uzun dönemli elektrik fiyatları belirlenirken, modeldeki 

en önemli girdiler; talebin önümüzdeki yıllardaki seyri, yenilenebilir enerji kapasite ve kapasite 

faktörünün gelişimi, elektrik ihracat & ithalat gelişimi olmuştur. Gelir indirgeme varsayımının en önemli 

varsayımları sırasıyla; elektrik fiyatları, öngörülen üretim miktarı, ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti ve 

iskonto oranı ve döviz kurları olarak alınmıştır. 
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2 Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.8 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları ile Grup’un muhasebe politikalarını 

uygularken aldığı kritik kararlar 

 
 

(*) iskonto edilmiş nakit akımı 
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2 Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 

2.9 Hasılat  

Şirket, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile EPDK’nın Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve 

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (“DUY”) ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine 

göre faaliyetlerini yürütmektedir. DUY kapsamında PK108 kullanıcı kodu ile EPİAŞ’a kayıtlıdır. 
 

Elektrik satışları, tahakkuk esasına göre elektrik dağıtımı sırasında gelir olarak muhasebeleştirilmektedir. 

Tarife içi (“YEKDEM”) gelir söz konusu olduğunda, elektrik satışı YEKDEM altında belirlenen tarifeler 

kullanılarak teslim edilen elektrik miktarına göre kaydedilir. YEKDEM dışında bir gelir elde edilmesi 

durumunda, elektrik satışı yine teslim edilen elektrik miktarına göre ancak piyasa fiyatları üzerinden 

kaydedilir. 
 

Şirket, elektrik satışını bir performans yükümlülüğü olarak tanımlamıştır. Faturalandırılan tutarlar, 

bugüne kadar yerine getirilen performans yükümlülüklerinin müşteriler için değerini makul ölçüde temsil 

ettiğinden, belirlenen performans yükümlülükleri değerlendirilmiş ve zaman içinde yerine getirildiği ve 

faturalandırmaya uygun olduğu belirlenmiştir. İşlem fiyatı, gerçek mega-watt çıkış başına fiyat temel 

alınarak belirlenir. YEKDEM'e tabi satışlar ay sonunda faturalandırılır ve tahsilatlar bir sonraki ayın 

25'inci gününde gerçekleşir. Diğer faturalar aylık olarak düzenlenir ve ödeme genellikle peşin olarak 

yapılır. 

2.10 Operasyonlardaki mevsimsel değişiklikler  

Grup'un faaliyetleri mevsimsel dalgalanmalara tabi değildir. 

 

3 Bölümlere göre raporlama 

3.1. Finansal durum tablosu 

Finansal bilgiler, toplu olarak işletme faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili mercii oluşturan üst düzey 

yönetim üyelerine santral bazında sağlanır. Üst yönetim üyelerine sağlanan bilgiler, santrallerin sonuçları 

veya operasyonları, değerleme kazançları ve kayıpları, her bir santralin varlık ve yükümlülüklerini içerir. 

Bireysel özellikler ayrıca Hidro, Rüzgar, Jeotermal ve BIO gibi enerji santrallerinin türüne göre de 

izlenir. Grup yönetimi, finansal performansı izlemek için bölümleri bu toplulaştırmaya göre raporlamanın 

uygun olduğunu düşünmektedir. 
 

Grup'un raporlanabilir bölümleri, elektrik santrallerinin elektrik üretim tipine göre Grup yönetimi 

tarafından izlenmektedir. Fon tahsisi ve ihtiyaçları ile ilgili kararlar da bu projelere dayalı olarak 

yönetilmektedir. Grup yönetimi, segment performansını faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi 

kâr (“FAVÖK”) üzerinden değerlendirir. FAVÖK, esas faaliyet karına amortisman ve amortisman 

giderlerinin ilave edilmesi ile hesaplanmaktadır. 
 

Raporlanabilir bölümlerin her biri tarafından benimsenen muhasebe politikaları, Grup'un konsolide 

finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan TFRS ile tutarlıdır. Grup'un raporlama yaptığı bölümlere 

ilişkin detaylı bilgiler aşağıda sunulmuştur: 
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3. 3. Bölümlere göre raporlama (devamı) 

 
3.1. Finansal durum tablosu 
 

 
 
Bölüm varlıkları, elektrik santrallerinden oluşurken, bölüm yükümlülükleri finansal yükümlülüklerden ve santrallerdeki geçici farklara ilişkin ertelenmiş vergi 
yükümlülüklerinden oluşmaktadır. 
 
(*) Faaliyet konusu perakende elektrik ticareti olan Sarı Perakende’nin varlık ve yükümlülüklerini içermektedir. 
 
(**) Nakit, ticari alacaklar, diğer varlıklar, ticari borçlar, diğer borçlar, vergi varlıkları ve borçları vb. gibi raporlanabilir bir bölüme atfedilemeyen enerji santralleri ve borçlanmalar 
dışındaki varlık ve yükümlülükleri içermektedir. 
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3.  Bölümlere göre raporlama (devamı) 
 
3.2.  Kar zarar tablosu 
 

 
 
(*) Genel yönetim giderlerinin büyük bir kısmı personel giderleri, vergi resim harç giderleri ve danışmanlık giderlerinden oluşmaktadır.  
 
(**) FAVÖK, esas faaliyet karına amortisman giderlerinin ilave edilmesi ile hesaplanmaktadır. 
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3.  Bölümlere göre raporlama (devamı) 
 
3.2.  Kar zarar tablosu (devamı) 

 

(*) Genel yönetim giderlerinin büyük bir kısmı personel giderleri, danışmanlık giderleri ve Aydem Holding tarafından bilgi teknolojileri siber güvenlik hizmetleri, 

yönetim ücretlerinden oluşmaktadır.  

 

(**) FAVÖK, faaliyet karına amortisman giderlerinin ilave edilmesi ile hesaplanmaktadır.  
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4 İlişkili taraf açıklamaları 

4.1 İlişkili taraf bakiyeleri  

İlişkili taraflarla işlemler aşağıdaki gruplara göre sınıflandırılmış olup, bu nottaki tüm ilişkili taraf 

açıklamalarını içermektedir. 

1. Ana ortaklık ve bağlı ortaklıkları  

2. Ana ortaklık hissedarları tarafından kontrol edilen diğer grup şirketleri ve diğer kişiler 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar 

aşağıdaki gibidir: 

 
 

(*) Elektrik ticaretine ilişkin alacaklardan oluşmaktadır. 

  

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar 

aşağıdaki gibidir: 

 

(**) 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Yalova Karacabey’e ait %50’lik hisse satışına ilişkin alacaklardan oluşmaktadır. 

 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla ilişkili şirketlere kısa vadeli ticari borçlar  

aşağıdakilerden oluşmaktadır: 

 

(***) Aydem Holding tarafından personel hizmetleri, yansıtılan yönetim ücretlerinden ve halka arz ve tahvil ihracı ile ilgili 

alınan danışmanlık hizmeti ile ilgili ortak gider faturalarından oluşmaktadır. 

 

 

 



 Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla  

konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

33 

 

4 İlişkili taraf açıklamaları (devamı) 

4.1 İlişkili taraf bakiyeleri (devamı) 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan kısa vadeli diğer borçlar aşağıdaki 

gibidir: 

 

(*) 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Karhes’teki azınlık payının alınmasından kaynaklı borçtan oluşmaktadır. 2021 yılında ilişkili 

taraflara kısa vadeli diğer borçlar ödenmiştir. 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan uzun vadeli diğer borçlar aşağıdaki 

gibidir: 

 

(**) Ortak kontrole tabii işletme birleşmeleri yöntemiyle Düzce’nin alımından kaynaklanmaktadır. Aydem Yenilenebilir ile 

Aydem EPSAŞ arasında yapılan sözleşmeye göre borcun ödeme vadesi 27 Haziran 2029’dur.  

4.2 İlişkili taraf işlemleri 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren dönemlere ait ilişkili taraflarla olan gelir ve gider 

işlemleri aşağıdaki gibidir: 

 
(*) İkili anlaşma elektrik satışı faturalarından ve dengesizlik gelirinden oluşmaktadır. Dengesizlik geliri 28.782.704 TL’dir. 

(**) Halka arz kapsamında hukuki danışmanlık yansıtma faturalarından oluşmaktadır. 
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4 İlişkili taraf açıklamaları (devamı) 

4.2 İlişkili taraf işlemleri (devamı) 

 
 

(*) Grup dengesizlik gideri, elektrik faturası ve merkez bina kira giderlerinden oluşmaktadır. Dengesizlik gideri 37.030.596 

TL’dir. 

(**) Bu tutar Aydem Holding tarafından yansıtılan yönetim ücreti kesintisinden oluşmaktadır. Temel olarak Aydem Holding 

tarafından sunulan hukuki danışmanlık ve yönetim  hizmet giderinden doğmuştur. 

(***) Araç kira gideri faturaları ve IT yansıtma faturalarından oluşmaktadır. 

 
(*) Yalova hisse satışı sonucunda oluşan döviz cinsinden alacaklara ilişkin kur farkı etkilerinden kaynaklanmaktadır.                                            

.  

(*) Elektrik satışından kaynaklı oluşan kur farkıdır. 

(**) Alınan IT Danışmanlık hizmetinden kaynaklı oluşan kur farkıdır. 

Grup’un yönetici kadrosu genel müdür ve direktörlerden oluşmaktadır. 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 

tarihlerinde sona eren dönemlere ait üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve diğer kısa vadeli faydalar 

aşağıdaki gibidir: 
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5 Ticari alacak ve borçlar 

Kısa vadeli ticari alacaklar 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla Grup’un kısa vadeli ticari alacakları aşağıdaki 

gibidir: 

 

 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ticari alacakların ortalama vadesi yaklaşık 20-30 gündür (31 Aralık 2020: 

20-30 gün). 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan kısa vadeli ticari 

alacaklar aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır: 

(*) İkili anlaşma kapsamındaki elektrik satışlarından oluşmaktadır.  

(**) Şirket’in elektrik satışlarından kaynaklı faturalandırılmamış alacaklarından oluşmaktadır. 

 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla sona eren dönemlere ait şüpheli alacaklar karşılığı 

hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

Dönem içinde ayrılan karşılıklar Dipnot 18’de açıklanmıştır.  

Grup’un ticari alacaklar ile ilgili maruz kaldığı kredi riski Dipnot 23’te açıklanmıştır. 
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5 Ticari alacak ve borçlar (devamı) 

Kısa vadeli ticari alacaklar (devamı) 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış 

ticari alacakların analizi aşağıdaki gibidir: 

 

 
 

Kısa vadeli ticari borçlar 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla Grup’un kısa vadeli ticari borçları aşağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ilişkili olmayan taraflara ticari borçlarının ortalama vadesi yaklaşık 30-

90 gündür (31 Aralık 2020: 30-90 gün) 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflara kısa vadeli ticari borçlar 

aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır: 

 

Grup’un ticari borçları ile ilgili maruz kaldığı likidite ve kur riski Dipnot 23’te açıklanmıştır. 
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6 Diğer alacak ve borçlar 

Kısa vadeli diğer alacaklar 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla Grup’un kısa vadeli diğer alacakları aşağıdaki 

gibidir: 

 

 
 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan kısa vadeli diğer 

alacaklar aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır: 

 
 

(*) Bu tutar, 2019 yılında Göktaş-II santralinde meydana gelen kaza nedeniyle gelir kaybına ilişkin tahakkuk eden tazminat 

gelirlerini içermektedir. 2021 yılı içinde tamamen tahsil edilmiştir. 

 

Uzun vadeli diğer alacaklar  

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan uzun vadeli diğer 

alacaklar aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır: 
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6 Diğer alacak ve borçlar (devamı) 

Kısa vadeli diğer borçlar 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla Grup’un kısa vadeli diğer borçları aşağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan kısa vadeli diğer borçlar 

aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır: 

İlişkili olmayan taraflara diğer borçların detayı aşağıdadır: 

 

7 Stoklar 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla stoklar aşağıdaki gibidir: 

 

(*) Diğer stoklar, santrallerin bakımında kullanılan yedek parçalardan oluşmaktadır.  

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Grup’un stokları üzerindeki sigorta teminatı yoktur. (31 Aralık 2020: 

Yoktur) 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, yükümlülükler için teminat olarak gösterilen stok bulunmamaktadır. (31 

Aralık 2020: Yoktur) 
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8 Maddi duran varlıklar ve kullanım hakkı varlıkları  

8.1 Maddi duran varlıklar  

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla söz konusu diğer maddi duran varlıklarının dönem 

içi hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

 
(*) 2021 yılı içerisinde santral yapılarının dayanıklılığını arttırmak, işletme ve çevre emniyetini devam ettirmek, olası verim 

kayıplarının etkisini azaltmak amacıyla santral binası koruma duvarı, iletim kanalı rehabilitasyonu, dereyatağı düzenlemesi, 

dolusavak tahliye projeleri, ekipman alımı ve çevkogus başta olmak üzere  rehabilitasyon yatırımları yapılmıştır. 

(**) Enerji santrallerinde aynı şebeke altyapısında birden fazla enerji kullanarak kaynakların çeşitlenditlendirilmesi, üretim 

devamlılığının sağlanması ve kapasite kullanım oranlarının ve verimliliğin arttırılması amacıyla tasarlanan hibrit projeleri için 

hammade alımlarından oluşmaktadır. 

(***) Hibrit projeleri yatırımları için tedarikçileri verilen avanslardan oluşmakatadır. 

  
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Grup'un maddi duran varlıkları üzerinde borçlu lehine 1.248.750.000 

USD  (31 Aralık 2020: 3.172.003.251 TL, 730.000.000 USD) tutarında rehin ve ipotek bulunmaktadır. 

 

Maddi duran varlıkların toplam amortismanı ve itfa paylarının 437.504.293 TL tutarındaki bölümü (31 

Aralık 2020: 340.793.745 TL) satışların maliyetine, 3.221.571 TL tutarındaki bölümü (31 Aralık 2020: 

2.389.546 TL)  genel yönetim giderine yansıtılmıştır. 

 

Grup, elektrik santrallerinin, mülkün niteliği, özellikleri ve risklerine dayanarak ve Not 2'de de 

belirtildiği gibi, bu varlıklar için yeniden değerleme yöntemi kullanmayı seçerek ayrı bir maddi duran 

varlık sınıfı oluşturduğunu belirtmiştir  
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8 Maddi duran varlıklar ve kullanım hakkı varlıkları (devamı) 

 
8.2 Kullanım hakkı varlıkları  
 

Grup’un faaliyetlerinde kullanılan çeşitli tesis, makine, taşıt ve diğer ekipmanların kira sözleşmeleri 

bulunmaktadır.  

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla dönem içerisinde kullanım amaçlı varlıkların hareketleri aşağıdaki 

gibidir:  

 

 

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla kullanım amaçlı varlıkların hareketleri aşağıdaki gibidir: 
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9  Şerefiye dışındaki maddi olmayan duran varlıklar  

 
5 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla, Şirket, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Elektrik Üretim Anonim 

Şirketi (‘’EÜAŞ’’) ile Adıgüzel ve Kemer Hidroelektrik Santralleri için İşletme Hakkı Devir 

Sözleşmesi (‘‘Sözleşme’’) imzalamıştır. Yapılan bu sözleşmeye göre Şirket, santrallerin 49 yıl boyunca 

işletim hakkını elde etmiştir ve süre sonunda tam ve işler bir durumda EÜAŞ’a devri ile sorumludur. 

Şirket, sözleşme süresince santrallerin üretim faaliyetine elverişliliğini ve üretim verimliliğini sağlamak 

için gerekli bütün bakım, onarım ve iyileştirme masrafları tamamen kendine ait olmak üzere 

gerçekleştirmek zorundadır. Üretim tesislerinde meydana gelecek her türlü hasar ve ziyandan şirket 

sorumludur. Şirket sözleşme süresi boyunca; ihtiyaç duyulacak her türlü ilave tesis ile rehabilitasyon 

ve geliştirme amaçlı yatırımları mevzuata uygun olarak yerine getirmek zorunda olup, bu çerçevede 

yapılacak iş ve işlemler sırasında EÜAŞ’ın onayını alacaktır. Ayrıca, şirket kapasite düşüşüne yönelik 

yatırım ve işlem yapmak istemesi halinde EÜAŞ’tan onay almak zorundadır.  

  

Devir tarihi itibarıyla işletme hakkı devrine konu olan santrallerin üzerinde bulunduğu taşınmazlar ile 

kullanımındaki taşınmazların mülkiyetine ilişkin olarak mevcut ya da devir tarihinden sonra ortaya 

çıkacak idari ve hukuki ihtilafların takip edilmesi, çözüme kavuşturulması ve bunlardan kaynaklanan 

her türlü sorumluluk ve yükümlülük EÜAŞ’a aittir. 

 

İmtiyaz sözleşmelerine ilişkin maddi olmayan duran varlıklar ilişkili olduğu sözleşme süresinin 

bitimine kadar itfa edilmektedir. 

Şirket, varlığın kullanımında önemli ölçüde ekonomik faydalardan yararlanma hakkına sahip olsa da, 

EÜAŞ ile imzalanan sözleşmenin 7. Madde uyarınca enerji santrallerinin kullanımını yönetme hakkına 

sahip değildir. Bu nedenle, sözleşme TFRS 16 uyarınca bir kiralama sözleşmesi olarak 

değerlendirilmemiştir. Söz konusu anlaşma, santrallerde kalıntı değerlerinin EÜAŞ'a ait olmasına 

karşın, EÜAŞ’ın elektriği hangi fiyattan satılacağını kontrol etmemesinden dolayı TFRYK 12 Hizmet 

İmtiyaz Sözleşmeleri kapsamında muhasebeleştirilmemiştir.  
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9  Şerefiye dışındaki maddi olmayan duran varlıklar (devamı) 
 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla söz konusu maddi olmayan duran varlıklarının 

dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir:  

 

 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sona eren yıla ait 1.539.908 TL (31 Aralık 2020: 792.086 TL) genel 

yönetim giderlerine, 6.614.286 TL (31 Aralık 2020: 6.614.286 TL) satışların maliyetine yansıtılmıştır. 
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10 Karşılıklar, koşullu varlık ve borçlar 

10.1 Kısa vadeli karşılıklar 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir: 

 

Diğer kısa vadeli borç karşılıkları, Grup’un devam etmekte olan davalarına ilişkin karşılıklarından 

oluşmaktadır. Diğer kısa vadeli karşılıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

 
 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar izin karşılıklarından oluşmaktadır. İzin 

karşılığının cari dönem hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
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10  Karşılıklar, koşullu varlık ve borçlar (devamı) 

10.2 Koşullu yükümlülükler 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla verilen teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) orijinal 
bakiyeleri aşağıdaki gibidir: 

 
 

(*) Şirket’e ait Dalaman HES 1-2-3-4-5 ve Gökyar HES’ler için, yapı ruhsatı bulunmaması nedeniyle 
imar mevzuatına aykırılık iddiasıyla, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz Belediyeleri Encümen kararları ile 
tüm yapılar için idari para cezası ve diğer idari yaptırımlar uygulanmasına karar verilmiş ise de, bu idari 
işlemlerin hukuka aykırı olduğu, HES’lerin kamu yatırımı niteliği nedeniyle yapı ruhsatından muaf 
olduğu gerekçeleriyle işlemlerin iptali talebiyle Şirket tarafından İdare Mahkemelerine davalar 
açılmıştır. Açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olup yargılama süreci sonucunda 44 
adedinde davanın kabulüne karar verilerek idari yaptırımların iptaline karar verilmiştir. Aynı konuda 
devam etmekte olan davaların Şirket adına bir risk oluşturması, herhangi bir yükümlülük doğurması ve 
nakit çıkışına sebep olması beklenmemektedir.  
 

26 Haziran 2019’da, Şirket kredi sözleşmeleri kapsamındaki kredileri yapılandırmak ve bu 
sözleşmelere uygulanacak ortak düzenlemeleri standart hale getirmek için altı kredi veren ile Ortak 
Hükümler Sözleşmesi imzalamıştır. Çırakdamı HES, Dereli HES ve Göktaş HES’e ilişkin kredi 
sözleşmeleri de ayrıca 26 Aralık 2019 tarihinde yeniden yapılandırılmış ve Ortak Hükümler 
Sözleşmesi’nin kapsamına girmiştir. 26 Aralık 2019 tarihinde Ortak Hükümler Sözleşmesi tadil 
edilerek yeniden düzenlenmiş ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş. bu sözleşmeye kredi veren olarak taraf 
olmuştur. Şirket, Ortak Hükümler Sözleşmesi kapsamında teminat olarak (i) hisse rehni sözleşmesi, (ii) 
EPİAŞ’tan olan alacaklar dahil olmak üzere alacak devri sözleşmesii, (iii) hesap rehni sözleşmesi 
imzalamıştır. Ortak Hükümler Sözleşmesi uyarınca, yedi adet kredi veren lehine, Şirket’in tüm taşınır 
malları üzerinde ticari işletme rehni ve tüm taşınmaz malları üzerinde ipotek kurulacağı düzenlenmiştir. 
2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla, tahvil ihracı ile tüm krediler kapatılmış olup Şirket kredi sözleşmeleri 
adı altında verilen teminat/rehin/ipotekler kaldırılmıştır. 2 Aralık 2021 tarihinde, tahvil ihracı 
kapsamında Şirket’in taşınır varlıkları üzerinde tahvil ihracının teminatını oluşturmak üzere taşınır 
rehni tesis edilmiştir. 
 

Şirket, faaliyetlerin olağan akışı çerçevesinde, davalara ve idari işlemlere konu olabilmektedir. Dava 
ve talep konuları, başlıca iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar, ticari uyuşmazlıklar,   idari 
işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar ile iş kazası nedeniyle tazminat talepleri  gibi konular 
olmaktadır. Bu iddialar,  Şirket’in mevcut ve eski çalışanları,  taşeron firma çalışanları,  yüklenici ve 
tedarikçiler, kamu kurumları, belediyeler veya diğer üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilmektedir.   
Şirketin doğrudan taraf olmadığı , ancak garantör ve kefalet  kapsamında dolaylı olarak davalarda  taraf 
olduğu konular da olabilmektedir. Örneğin, Aydem Grubu’nun bağlı ortaklılarından Yatağan Termik 
Enerji Üretim A.Ş. (“Yatağan”) ile  Yüklenici firma  GE Enerji Endüstri Ticaret ve Servis A.Ş. (“GE”) 
arasında, belirli  rehabilitasyon işlerin yapımı için imzalanan bir sözleşme kapsamında, Şirket’in 
garantörlüğü bulunmaktadır. Yatağan ile GE arasında çıkan uyuşmazlık sonucu , Yatağan ve Şirket’e 
karşı 9,7 milyon Avro tazminat talebiyle 2020  yılı Ocak ayında  GE enerji tarafından alacak davası  
açmıştır. Dava sürecinde taraflarca iddia ve savunmalara dair dilekçeler  ve deliller mahkemeye 
sunulmuş,  son duruşmada,  tarafların ticari defter ve kayıtlarının 6 Eylül 2021 tarihinde uzman 
bilirkişilerin katılımı ile incelenmesine, inceleme sonucu bilirkişi raporu düzenlenmesine karar verilmiş 
olup, henüz dosyaya bilirkişi raporu sunulmadığından raporun beklenmesine karar verilerek bir sonraki 
duruşma günü 2 Haziran 2022 olarak belirlenmiştir.  Davanı  Aydem yönünden aleyhe 
sonuçlanmayacağı düşünülmekle, şayet, diğer davalı Yatağan termik Enerji aleyhine sonuçlansa dahi 
şirket yönetimi, şirketin garantör olması nedeniyle herhangi bir yükümlülüğe katlanacağını ya da ödeme 
yapacağını düşünmemektedir.  
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10 Karşılıklar, koşullu varlık ve borçlar (devamı) 

 
10.3  Alınan ve verilen teminat mektupları 

 
(*) Verilen teminatlar, genel olarak Grup’un operasyonlarına istinaden çeşitli kurum ve kuruluşlara (EPDK’ya, 

elektrik alımı yapılan tedarikçilere ve elektrik iletim ve dağıtımını sağlayan devlet kurumlarına) ve süregelen 

davalar kapsamında çeşitli adli makamlara verilen teminat mektuplarından oluşmaktadır. 5 Mayıs 2021 tarihinde 

Özelleştirme İdaresi’ne olan son taksit ödemesi yapıldığından verilen teminat da geri alınmıştır. 
 

(**) Alınan teminat mektupları, tedarikçilerden alınacak hizmetlerin sağlanamama riskine karşı alınan 

teminatlardır. 

(***)Aydem EPSAŞ ve Gediz EPSAŞ şirketlerine yapılan ikili anlaşma satışı nedeniyle alınan teminat 

mektuplarıdır. 

 

 

10.4 Uzun vadeli karşılıklar 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, uzun vadeli karşılıklar aşağıdaki gibidir: 
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10 Karşılıklar, koşullu varlık ve borçlar (devamı) 

10.4 Uzun vadeli karşılıklar (devamı) 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, kıdem tazminatı karşılığı hareket tablosu aşağıdaki 

gibidir:  

 

TFRS, işletmenin yükümlülüklerinin tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme 

yöntemlerinin geliştirilmesini gerektirir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasında aşağıdaki 

aktüeryal varsayımlar kullanılmıştır. İlgili oranlar konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların 

ağırlıklı ortalama aktüeryal varsayımları dikkate alınarak sunulmuştur. 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde kullanılan başlıca aktüeryal varsayımlar aşağıdaki 

gibidir:  

 
 

11 Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki kısa 

vadeli borçlar aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31 Aralık  2021 31 Aralık 2020 

Gelecek yıllarda beklenen faiz % 21,4 13,5 

Gelecek yıllarda beklenen enflasyon % 17 9,5 

Gelecek yıllarda beklenen tazminatsız ayrılma olasılığı % 3,76 3,65 



Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla  

konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

47 

 

12 Diğer dönen, duran varlıklar ve diğer yükümlülükler 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, diğer dönen varlıklar aşağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla, diğer duran varlıklar aşağıdaki gibidir:   

 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla kısa vadeli diğer yükümlülükler aşağıdaki 

gibidir:  
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13 Sermaye 

Ödenmiş sermaye  

Grup’un 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihlerindeki sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 

 
 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Grup’un ödenmiş sermayesi her birinin nominal değeri 1 TL olmak üzere 

705.000.000 adet hisseye bölünmüştür (31 Aralık 2020 700.000.000 adet). Grup’un ana ortağı, Ceyhan 

Saldanlı tarafından kontrol edilen Aydem Holding’dir.  

  

Yasal yedekler 
 

Türk Ticaret Kanunu'na (“TTK”) göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere 

ikiye ayrılır. İlk yasal yedekler, ödenmiş sermayenin yüzde 20'sine ulaşıncaya kadar, Şirket'in yasal 

hesaplarında açıklanan gelirin yüzde 5'i tutarında yıllık ödenekler ile oluşturulur. Temettü dağıtımı 

Temettü Dağıtım Tebliği II-19.1'e uygun olarak yapılırsa, ödenmiş sermayenin yüzde 5'inden fazlası 

olan temettü dağıtımlarının 1 / 10'u ikinci yasal yedekleri artırmak için tahsis edilir. emettü dağıtımı 

yasal kayıtlara uygun olarak yapılırsa, ödenmiş sermayelerin yüzde 5'inden fazlası olan temettü 

dağıtımlarının 1 / 11'i ikinci yasal yedekleri artırmak için tahsis edilecektir. TTK uyarınca, yasal 

yedekler sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir ve ödenmiş sermayenin yüzde 50'sini 

aşmadıkça başka hiçbir şekilde kullanılamaz. Grup'un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yasal yedekleri 

1.523.866 TL'dir (31 Aralık 2020: 1.523.866 TL). 

 

Temettü dağıtımı 

 

Şirketler kârlarını Genel Kurul tarafından belirlenen kâr dağıtım politikasına ve Genel Kurul kararı ile 

ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler 

Şirketlerin ödenmiş sermayesinin %50’sine ulaştıktan sonra temettü olarak dağıtılabilir. Şirketler ana 

sözleşmeleri veya kâr dağıtım politikalarına göre kâr payı öderler. Ayrıca, temettüler eşit veya farklı 

tutarlarda taksitler halinde ödenebilir ve nakit temettü avansları  finansal tablolarda sunulan süre 

boyunca kâr üzerinden dağıtılabilir. 

 

Hisse senedi ihraç primleri 
 

Her bir hisse için fazla satış fiyatı ve nominal değeri aşan tutar özkaynaklarda hisse senedi primi olarak 

kaydedilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. % 99,99 sahibi 

olan Aydem Yenilenebilir, Aydem Yenilenebilir'in finansal durumunu iyileştirmek için 27 Aralık 2019 

tarihinde 1.310.500.000 TL tutarında emisyon primi ödemesi ve 27 Aralık 2019 tarihinde 399.950.000 

TL tutarında sermaye ödemesi yapmıştır. 
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14 Hasılat 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihinde sona eren dönemlere ait hasılatın detayı aşağıdaki gibidir: 

 

Yönetim hasılatı risk durumuna göre iki kategoride izlemektedir; YEKDEM’e tabi santral gelirleri ve 

YEKDEM dışı santral gelirleri. 

15 Satışların maliyeti 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren dönemlere ait satışların maliyetinin detayı aşağıdaki 

gibidir: 

 

Enerji üretim maliyeti esas olarak enerji alış ve üretim maliyetlerini, sistem kullanım ve iletim 

maliyetlerini, bakım ve onarım giderlerini ve personel giderlerini içermektedir. 
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16 Genel yönetim giderleri ve araştırma geliştirme giderleri 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla sona eren dönemlere ait genel yönetim giderlerinin detayı 

aşağıdaki gibidir: 

 

(*) Personel giderleri; normal mesai, prim, SGK işveren payı, kıdem-izin, huzur hakkı, seyahat 

konaklama, yemek bedeli ve diğer personel giderlerini içermektedir.  

(**) Tutar, Aydem Holding tarafından yansıtılan yönetim ücretinden oluşmaktadır. Temel olarak 

Aydem Holding tarafından sunulan personel hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerinin yansıması 

nedeniyle yönetim ücreti doğmuştur.  

1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait genel yönetim giderleri içerisinde, 7.899.320 TL tutarında 

yönetim danışmanlığı hizmeti, 1.465.316 TL tutarında halka arz kapsamında gerçekleşen bağımsız 

denetim hizmeti, 1.312.775 TL tutarında teknik rapor hizmeti, 839.601 TL tutarında çevre danışmanlığı 

hizmeti, 353.374 TL tutarında sertifikasyon hizmeti, 20.765.500 TL tutarında Aydem Holding yönetim 

danışmanlık hizmeti, 466.530 TL tutarında sürdürülebilir derecelendirme danışmanlık hizmeti ve 

1.895.232 TL tutarında hukuki danışmanlık hizmeti yer almaktadır. 

(***) Halka arz kapsamında alınan tanıtım ve reklam hizmet bedellerini içermektedir.
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17 Niteliklerine göre giderler 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla sona eren dönemlere ait gerçekleşen giderlerin niteliklerine 

göre dağılımının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 

18 Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler  

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla sona eren dönemlere ait esas faaliyetlerden diğer gelirlerin 

detayı aşağıdaki gibidir: 

 

(*) Grup, 2019 yılı içerisinde Göktaş-II santralinde meydana gelen kaza nedeniyle gelir kaybına ilişkin 38.480.813 TL (5.047.850 USD) 
sigorta tazminat geliri almaya hak kazanmıştır. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sigorta şirketinden 17.485.550 TL (2.193.104 ABD Doları 

orijinal para birimi cinsinden) tazminat tahsil edilmiş olup, kalan 20.955.263 TL (Dipnot 5, 2.854.746 ABD Doları orjinal para birimi) diğer 

alacaklar olarak muhasebeleştirilmiştir. 
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18 Esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler (devamı) 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait esas faaliyetlerden diğer giderlerin detayı 

aşağıdaki gibidir: 

 

(*) Yıl içerisinde meydana gelen yangın ve sel felaketlerinden zarar gören afetzede vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başlanlığı (“AFAD”) tarafından başlatılan ‘Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası’na Aydem Yenilenebilir A.Ş. 

tarafından 10 Eylül 2021 tarihinde 4.000.000 TL bağış yapılmıştır. 

19 Finansman gelirleri ve giderleri  

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla sona eren dönemlere ait finansman gelirlerinin detayı 

aşağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla sona eren dönemlere ait finansman giderlerinin detayı 

aşağıdaki gibidir: 
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20 Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve giderler  

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla sona eren dönemlere ait yatırım faaliyetlerinden gelirlerin 

detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 

21 Gelir vergileri 

Kurumlar vergisi 

Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Kurumlar vergisi oranı %25’dir. Vergiye 

tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde 

gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, 

vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde 

kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 

 

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2021 

yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum 

kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %25’tir (31 Aralık 2020: %20). Ancak 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 10’uncu madde uyarınca %25’lik kurumlar vergisi oranı, 

2022 yılı vergilendirme dönemi için %23, 2023 ve sonrası vergilendirme dönemlerine ait kurum 

kazançları için ise %20 olarak uygulanacaktır. 

 

Zararlar gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere maksimum 5 yıl taşınabilir. 

Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez. 

 

Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü 

bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri 

arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz 

olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir. 
 

Ertelenmiş vergi 

Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki 

farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü 

muhasebeleştirilmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye 

esas finansal tablolar ile TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından 

kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir. 
 

Gelir vergisi stopajı 

Temettü dağıtımları üzerinde stopaj yükümlülüğü olup, bu stopaj yükümlülüğü temettü ödemesinin 

yapıldığı dönemde tahakkuk edilir. Türkiye’de bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde 

eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara yapılanlar dışındaki temettü ödemeleri 

%15 oranında stopaja tabidir. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar dağıtımlarına 

ilişkin stopaj oranlarının uygulamasında, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında yer alan 

stopaj oranları da gözönünde bulundurulur. Geçmiş yıllar karlarının sermayeye tahsis edilmesi kar 

dağıtımı sayılmamaktadır, dolayısıyla stopaj vergisine tabi değildir. 
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21 Gelir vergileri (devamı) 

Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri 

Türkiye’de, transfer fiyatlandırması düzenlemeleri Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13. Maddesinde belirtilmiştir. Transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkındaki 18 Kasım 2007 tarihli tebliğ uygulama ile 

ilgili detayları düzenler. 

Vergi mükellefi, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya 

fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Bu gibi transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımı kurumlar vergisi için kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınır.  

 

Transfer fiyatlandırma düzenlemesi 

 

Türkiye’de, transfer fiyatlandırması düzenlemeleri Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13. Maddesinde belirtilmiştir. Transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkındaki 18 Kasım 2007 tarihli tebliğ uygulama ile 

ilgili detayları düzenler. 

 

Örtülü sermaye  

Örtülü sermaye hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanununun 12’nci maddesiyle düzenlenmiş olup, buna 

göre Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak 

temin ederek işletmede kullandıkları her türlü borcun, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte 

kurumun dönem başı öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye 

sayılmaktadır. 

İşletmede kullanılan borçların örtülü sermaye sayılabilmesi için; 

 Doğrudan veya dolaylı olarak ortak veya ortakla ilişkili kişiden temin edilmesi, 

 İşletmede kullanılması, 

 Hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşması 

gerekmektedir. 

 

Cari dönem vergi varlığı 

 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren dönemlere ait dönem vergi varlığı aşağıdaki 

gibidir: 
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21 Gelir vergileri (devamı) 

Vergi gideri 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren dönemler itibarıyla gelir vergisi aşağıdaki 

gibidir: 

 

Etkin vergi oranının mutabakatı 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla raporlanan vergi karşılığı, vergi öncesi kar üzerinden 

yasal vergi oranı kullanılarak hesaplanan tutardan farklıdır. İlgili mutabakat dökümü aşağıdaki gibidir: 

 

(*) Uzun vadeli geçici farklar için ertelenmiş vergi hesaplamasında %20 oranın kullanılmasından etkiden kaynaklanmaktadır. 
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21 Gelir vergileri (devamı) 

Ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla, ertelenmiş vergi yükümlülüğü hareket tablosu aşağıdaki 

gibidir:  

 

 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla, ertelenmiş vergi yükümlülüğüne kırılımı aşağıdaki gibidir: 

 

Grup’un ve bağlı ortaklıklarının devreden mali zararlardan ertelenmiş vergi varlığı yaratılan 

kısımlarının kırılımı aşağıdaki gibidir: 
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22 Borçlanmalar 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla finansal borçların detayı aşağıdaki gibidir: 

 

(*) Grup'un 2 Ağustos 2021 tarihinde İrlanda Borsası'nda ihraç ettiği 5,5 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon 

ödemeli, vade sonunda da anapara ve kupon ödemeli, yıllık sabit %7,75 faiz oranlı 750.000.000 ABD 

Doları tahvili bulunmaktadır. Tahvil ihracı ile elde edilen tutar ile Şirket’in bankalara olan kredi 

borcunun tamamı ödenmiş olup, kalan tutar, Şirket'in kurulu gücünü iki katına çıkarma hedefi 

doğrultusunda önümüzdeki üç yıl içerisinde kullanılacaktır. 

Kredi ve tahvil sözleşmelerinin orijinal vadelerine göre geri ödemeleri, 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 

2020 tarihleri itibarıyla aşağıdaki gibidir: 

 

Kiralama borçlarının 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla orijinal vadelerine göre geri 

ödemesi aşağıdaki gibidir: 
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22 Borçlanmalar (devamı) 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla açık olan ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin 

vade ve şartlar aşağıdaki gibidir: 

 

Kiralama Yükümlülükleri 

 

 

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren yıla ait finansal yükümlülüklerin hareketi aşağıdaki 

gibidir: 
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23 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi 

Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi 

 

Grup finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz kalabilmektedir: 

 Kredi riski 

 Likidite riski 

 Piyasa riski 

 Operasyonel risk 

 

Bu dipnot Grup’un yukarıda belirtilen risklere maruz kalma durumu, Grup’un hedefleri, riski ölçmek 

ve yönetmek için olan politika ve süreçler ve Grup’un sermayeyi yönetimi ile ilgili bilgi sunmaktadır. 

Kredi riski 

Kredi riski, bir müşteri veya karşı tarafın sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskidirve 

önemli ölçüde müşteri alacaklarından kaynaklanmaktadır. 

Finansal varlıkların kayıtlı değerleri, maruz kalınan azami kredi riskini gösterir.  

Grup’un 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla maruz kaldığı azami kredi riski 

aşağıdaki gibidir: 
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23 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 

Kredi riski (devamı) 
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23 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 

Likidite riski  

Likidite riski Grup’un ileri tarihlerdeki finansal yükümlülüklerini karşılayamaması riskidir. Grup’un 

likidite riski, mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin normal koşullarda ya da kriz 

durumlarında fonlanabilmesi için çeşitli finansal kuruluşlardan Grup’u zarara uğratmayacak ya da 

itibarını zedelemeyecek şekilde yeterli finansman olanakları temin edilerek yönetilmeye 

çalışılmaktadır.  

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla tahmini faiz ödemeleri dahil olmak üzere finansal 

yükümlülüklerin ödeme planına göre belirlenmiş vadeleri aşağıdaki gibidir: 

 

Piyasa riski  

Piyasa riski; döviz kurları, faiz oranları veya menkul kıymetler piyasalarında işlem gören 

enstrümanların fiyatları gibi para piyasasındaki değişikliklerin Grup’un gelirinin veya sahip olduğu 

finansal varlıkların değerinin değişmesi riskidir. Piyasa riski yönetimi, piyasa riskine maruz kalmayı 

kabul edilebilir sınırlar dahilinde kontrol ederken, getiriyi optimize etmeyi amaçlamaktadır. 
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23 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 

Kur riski 

Grup'un fonksiyonel para birimi Türk Lirası olmakla birlikte, Grup kur riskine maruz kalmaktadır. 

Grup'un santral yatırımları nedeniyle ödenmemiş ABD Doları tahvil ihracı bulunmaktadır. Grup ayrıca, 

YEKDEM Tarifesi kapsamında ABD Doları'na endeksli önemli satışlar gerçekleştirmektedir. 

 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla Grup’un yabancı para pozisyonu aşağıdaki tabloda 

belirtilen yabancı para bazlı varlıklar ve borçlardan kaynaklanmaktadır. 

 

 
 

(*) Not 2.7’ye bakınız. 
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23 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 

Kur riski (devamı) 

Duyarlılık analizi 

Şirket, başlıca ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Aşağıdaki tablo Şirket’in ABD 

Doları ve Avro kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını göstermektedir. %10’luk oran, 

üst düzey yöneticilere Şirket içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu 

oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece 

yılsonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin 

yılsonundaki %10’luk kur artışının etkilerini vergi etkileri hariç bırakılarak gösterir. Pozitif değer, 

kar/zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder. 
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23 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 

Sermaye riski yönetimi 

Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve 

sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup’un faaliyette 

bulunabilirliğinin devamını sağlamaktır. 

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenecek temettü tutarını 

belirlemektedir. 

Grup sermayeyi net finansal borç/özkaynaklar oranını kullanarak izlemektedir. Net finansal borç, nakit 

ve nakit benzerlerinin, toplam finansal borç tutarından düşülmesiyle hesaplanmaktadır. 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla net finansal borç/özkaynaklar oranları aşağıdaki 

gibidir: 
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23 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri 
 

Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın 

satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat olarak tanımlanır. 
 

Finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerleri, Grup tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun 

değerleme yöntemleri kullanılarak tespit olunmuştur. Ancak, gerçeğe uygun değeri belirlemek için piyasa 

verilerinin yorumlanmasında tahminler gereklidir. Buna göre, burada sunulan tahminler, Grup’un bir 

güncel piyasa işleminde elde edebileceği tutarları göstermeyebilir. 

 

Finansal varlıklar  

 
Nakit ve nakit benzeri değerler dahil maliyet değerinden gösterilen finansal varlıkların kayıtlı değerlerinin, 

kısa vadeli olmaları nedeniyle gerçeğe uygun değerlerine eşit olduğu öngörülmektedir. 

 

Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili değer düşüklük karşılıklarıyla beraber gerçeğe uygun değeri 

yansıttığı öngörülmektedir. 

 

Finansal yükümlülükler 
 

Ticari borçların ve finansal kiralama yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerlerinin kayıtlı değerlerine 

yakın olduğu öngörülmektedir.  

 

 

24  Nakit ve Nakit Benzerleri 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket’in vadeli TL cinsinden banka mevduatlarının faiz oranı %12 ve 

%15,41 aralığındadır (31 Aralık 2020: %12 ile %17,31 arasındadır); Amerikan Doları cinsinden banka 

mevduatlarının faiz oranı ise %0,10 ve %1,80 aralığındadır (31 Aralık 2020: %0,15 ile %1 arasındadır).  
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25 Hisse başına kazanç 
 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla temel ve seyreltilmiş hisse başına kazanç hesaplaması, ana ortaklık 

paylarına düşen net dönem karına / (zararına) (31 Aralık 2021: (120.291.640) TL, 31 Aralık 2020: 

((567.280.969) TL)) ve ağırlıklı ortalama hisse adedine  (31 Aralık 2021: 703.383.978, 31 Aralık 2020: 

700.000.000) dayandırılmış olup detayları aşağıdaki gibidir: 
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26 Ortak kontrole tabi işletmelerin birleşmesi ve kontrol gücü olmayan payların 

iktisabı  
 

2020 yılı içerisinde gerçekleşen işlemler: 
 

 Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımın satışı  - (Yalova-Karacabey) 

 

 30 Haziran 2020 tarihinde Aydem Yenilenebilir, Yalova'daki % 50 hissesini 38.316.320 TL karşılığında 

Aydem Holding A.Ş.’ye satmak üzere hisse satışı sözleşmesi imzalamıştır. 30 Haziran 2020 tarihi 

itibarıyla Grup, Yalova ile ilgili bağımsız bir değerleme uzmanından gerçeğe uygun değerinin 36.471.000 

TL olduğunu gösteren bir rapor almıştır.  
 

 Şirket, elden çıkarılacak iştirakin satış değeri ile gerçeğe uygun değeri arasındaki farkı özkaynaklarda 

muhasebeleştirmiştir. İştirakin gerçeğe uygun değeri ile taşınan değeri arasındaki fark konsolide kâr veya 

zarar tablosunda muhasebeleştirilmiştir. 

 

Satış değeri     38.316.320  

Özkaynaklarda muhasebeleştirilen tutar 

(Paylara ilişkin primler/iskontolar) 

 

1.845.320 

Gerçeğe uygun değer  36.471.000 

Kayıtlardan çıkarılan net varlık  (31.536.921) 

  

Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilen tutar  4.934.079 

Hisse satışından elde edilen toplam kazanç 6.779.399 
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27 Peşin ödenen giderler ve ertelenmiş gelirler 

31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla Grup’un kısa vadeli peşin ödenen giderlerinin detayı 

aşağıdaki gibidir: 

 
31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla Grup’un uzun vadeli peşin ödenen giderlerinin detayı 

aşağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla Grup’un ertelenmiş gelirlerinin detayı aşağıdaki 

gibidir: 

 

 

28 Bağımsız denetçi/bağımsız denetim kuruluşundan alınan hizmetlere ilişkin ücretler 

Grup'un, KGK'nın 30 Mart 2021 tarihinde mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul Kararına 

istinaden hazırladığı ve hazırlanma esasları 19 Ağustos 2021 tarihli KGK yazısını temel alan bağımsız 

denetim kuruluşlarınca verilen hizmetlerin ücretlerine ilişkin açıklaması aşağıdaki gibidir:  

  

(*) Tahvil ihracına ve halka arza ilişkin gerçekleştirilen özel bağımsız denetim ücretlerini de içermektedir. 
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29 Bilanço tarihi sonrası olaylar 

-7 Ocak 2022 tarihinde EPDK'nın 30/12/2021 tarihli Kurul kararı gereği; Uşak RES projesi için verilen 

lisansın birden çok kaynaklı üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yardımcı kaynak olarak 82,15 

MWm kurulu gücünde GES kurulumuna onay verilmiştir.  

-7 Ocak 2022 tarihinde EPDK'nın 23/12/2021 tarihli Kurul kararı gereği;  Yalova RES projesi için verilen 

lisansın birden çok kaynaklı üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yardımcı kaynak olarak 18,8765 

MWm kurulu gücünde GES kurulumuna onay verilmiştir.  

-Rekabet Kurumu tarafından, Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Akköprü Hidroelektrik Santrali ve bu santral 

tarafından kullanılan taşınmazların "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemi ile özelleştirilmesine 9 Kasım 

2021 tarihinde Şirketimiz lehine sonuçlanan ihale, 19 Ocak 2022 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile iptal 

edilmiş, 24 Ocak 2022 tarihinde ise bu karar Şirketimize tebliğ edilmiştir. 

-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan 

Paylar Tebliği (II-22.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli 

duyuruları çerçevesinde, Şirket’in pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı 

düşünülmekte olup, pay sahiplerini korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun 

oluşumuna katkı sağlamak amacıyla; 14 Şubat 2022 20.000.000 TL nominal değerde ve 20.000.000 adet 

hisse geri alım işlemi yapmıştır. 

-Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 16 Şubat 2022 tarihinde Aydem Yenilenebilir 

Enerji’nin uzun vadeli (LT IDR) derecelendirme notunu “B+” olarak teyit ettiğini, not görünümünü ise 

“Durağan”dan “Negatif”e revize ettiğini açıklamıştır. 
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