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2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL’DA SORULMUŞ SORULAR 

Sorulan sorular Genel Kurul'a katılan yatırımcılardan gelmektedir. 

Karbon emisyon azaltım (VER) sertifikası hakkı satış geliri, 2025 den sonra gelirlerimizin maksimum 

yüzde kaçı olmasını bekliyorsunuz? 

 Türkiye’de Karbon Emisyon Azaltım Sertifikaları (VER) Gönüllü Karbon Piyasası’nda işlem görmektedir. 

Buradaki fiyatlandırmalar Dünya Karbon Piyasası’nda olduğu gibi regüle olmadığından ve gönüllük esasına 

dayandığı için, beklentiyi bu yönde oluşturmak zor. Ancak, Türkiye’deki karbon piyasasında fiyat gidişatını 

düşünürsek, gelirlerimizdeki payı zamanla artacağı kesin olmakla birlikte, 2025 yılı sonrası da iki haneli 

yüzde ’ye sahip olması bir olasık.  

Mevcut santrallerden Taşpınar RES haricinde hangi santrallerde kapasite artışı öngörüyorsunuz? 

 Mersin RES için de kapasite artırımı için lisans sahamızda yerimiz var. Fırsat verildikçe ve bölgesel olarak 

yer olduğu sürece kapasite artırım başvurularımızı yapıyoruz.  

YEKDEM’de olan santralleriniz hangileri idi?  

2021 yılında Şah RES ve Taşpınar RES YEKDEM kapsamında idi. 2022 yılında Şah RES’in de YEKDEM’i bitti. 

Mersin RES için zaten 2020 yılı sonunda bitmişti.  

Şirketin yaptığı yatırımların tutarı yaklaşık 380 milyon Euro, halka arz değeri 272 milyon Euro, şu anki 

piyasa değeri ise 198 milyon Euro, bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? 

 Şirketimiz kesinlikle olması gerektiği yerde değil. Biz de bunun farkındayız. Borsa Yatırımcı ise ne yazık ki 

çok kısa vadede işlem yapmak için duruyor. Şirketimizin vizyonu ise uzun vadeli bir bakış açısındadır. 

Şirketimize yatırım yapıp, projelerin ve yatırımların yapılmasını, gerçekleşmesini beklemeli. Ama insanımız 

çok tezcanlı olduğu için uzun vadeyi düşünmüyor. Hâlbuki Şirketin finansalları da diğer yenilenebilir enerji 

şirketlerine hatta belki bazı enerji şirketlerine göre bile çok güçlü konumundadır. Mevcut durumda döviz 

bazlı kredilerimizden dolayı finans giderimiz yüksek olabilir, bu yüzden net karımız etkilenir. Ancak biz 

şirket yönetimi olarak şirketin EBITDA’sına ve Net Borç/ EBITDA rakamlarına bakarız. Bunun yanı sıra, bizim 

amacımız 2025 yılına kadar vaat ettiğimiz büyümeyi gerçekleştirmek. Gerçekleştirme yolculuğumuzda ise 

de bir yandan yatırımları yaparken, diğer yandan da mümkün olduğu kadarıyla Temettü dağıtımı için 

ihtimal oluşturmaktır. Bu yüzden, değerli yatırımcılarımızdan bizimle birlikte bu büyüme yolculuğunda 

olmaları ve kalmaları. Bu şirket bugünden yarına değişmeyecek, biz 10 yıl öncesinden bugüne emin 

adımlarla geldik, bugünden sonra da aynen bu şekilde devam edeceğiz ve Şirketimizin olması gerektiği 

konuma birlikte geleceğiz.  

Taşpınar RES’in yatırım maliyeti ile ilgili iki ayrı rakam var biri 65 milyon USD, diğeri ise 75 milyon USD 

bunun sebebi nedir? 

 Faaliyet Raporumuzda da bahsettiğimiz tutar, 75 Milyon USD, projenin “anahtar teslim fiyatı” 

diyebileceğimiz proje yatırım tutarıdır. Dikkate alınması gereken tutar budur.  

Mali tablolarda; Kamu ile YEKDEM hesaplaşmasındaki uyuşmazlık nedeni ile karşılık ayrıldığını 

görüyoruz, bu durum neden kaynaklanmaktadır? 
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 EPDK için ayırdığımız borç karşılığı Şah ve Mersin santrallerimizde üretim miktarını aşarak mevzuata aykırı 

şekilde fazladan YEKDEM geliri elde edildiği gerekçesiyle 10 milyon TL civarı ayrılmıştır. Biz, Şirket Yönetimi 

olarak bunu kabul etmiyoruz. Asla bize hak verilmiş olan üretim miktarlarını aşmadık, piyasada bu duruma 

özellikle dikkat eden az sayıda şirketten biri olmamıza rağmen sektörün içinde haksız yere mağdur edildik 

ve gerekli bütün yasal haklarımızı kullanacağız.  

Enerji fiyatları ile ilgili yeni düzenlemeler nedeniyle 2022 de 85 USD’lık beklentimizde bir kötüleşmeye 

sebep olmasını bekler misiniz? 

 EPDK’nın yetki çerçevesinde tavan fiyat henüz belirlenmedi. Bu yüzden buna şimdi cevap vermek pek 

mümkün değil gibi. Ancak YEKDEM fiyatları çerçevesinde olması bir ihtimal. Bunun gerçekleşmesi 

durumda da bizim bütçemiz ile uyumlu olur.  

Rüzgâr ve güneş dışında başka bir yeşil enerji yatırımımız olacak mıdır? 

 Ağırlıklı ve öncelikli olarak rüzgâr ve güneş enerjisine bakıyoruz. Ancak, yatırım kriterlerimize uygun olan 

başka yeşil enerji projeleri olması halinde, neden olmasın.  

Hibrit yatırımının son durumu nedir?  

ÇED izinlerimizi aldık ve EPDK’dan lisansımıza derç ettirdik. İmar ve kamulaştırma izinleri ile devam 

ediyoruz sürece. Proje için ekipman teklifi alımlarına başlayacağız. Bir yandan da finansman 

görüşmelerimiz sürüyor. Hedefimiz 2022 yılı sonunda büyük bir kısmını devreye almak.  

  


