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“Akfen EBRD ve IFC’nin desteğiyle enerjide 1.000 MW’a ulaşacak”
Temellerini 2007 yılında attığı bağlı ortaklığı Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. bünyesinde
tamamı yenilenebilir kaynaklardan oluşan ve sürdürülebilir enerjiye yatırım yapan bir
yenilenebilir enerji platformunu kuran Akfen Holding, büyüme stratejisinin gerçekleşmesi
amacıyla EBRD ve IFC ile ortaklık sözleşmesi imzaladı. Ortaklık kapsamında yapılacak yeni
yatırımlar ile şirketin 211 MW olan mevcut yenilenebilir enerji üretim kapasitesi 1000
MW’a yaklaşacak.
Türkiye’nin önde gelen altyapı holdinglerinden Akfen Holding, ülkemizin zamanla artan enerji
talebini karşılayabilmek için tamamı yenilenebilir kaynaklardan oluşan ve enerji sektörünün
her alanında sürdürülebilir üretim yapacak yepyeni bir platform kurdu. Bu alandaki
hedeflerini gerçekleştirmek üzere de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Dünya
Bankası kuruluşu IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ile ortaklık sözleşmesi imzaladı.
Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji platformunu tanıtmak ve fonlama sağladıkları kamu ve özel
sektör şirketleri aracılığıyla ülkeler için kalkınma ve özel sektörün ülke ekonomisindeki
ağırlığını artırmayı hedefleyen iki çok uluslu finans kuruluşu ile imzalanan ortaklık
anlaşmalarını açıklamak amacıyla 14 Temmuz’da İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen
Basın Toplantısı’na Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, EBRD Birinci Başkan
Yardımcısı Phil Bennett ve IFC Türkiye Ülke Yöneticisi Aisha Elaine Williams ile birlikte Akfen
Holding, EBRD ve IFC’nin üst düzey yetkilileri katıldı.
“Yenilenebilir enerji platformu için çok önemli bir adım attık”
Toplantıda konuşan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “Akfen
Yenilenebilir Enerji A.Ş. şirketimizde EBRD ve IFC ile yüzde 16,67’şer oranında ortaklık
sözleşmesi imzaladık. İki kuruluşun da şirketimizin uzun vadeli değer yaratma stratejisine,
kurumsal yönetimde, çevre ve sosyal standartlarda en iyi uygulamaların hayata
geçirilmesine, EBRD ve IFC gibi kurumları takip eden kurumsal yatırımcılara ulaşmamıza,
mevcut şeffaflık ve hesap verme politikalarımızı global standartlara ulaştırılmasında önemli
katkılar vermesini bekliyoruz. Ortaklık kapsamında sağlanacak 200 milyon dolarlık özkaynak
şirketimiz bünyesinde geliştirilen projeler ile önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi
planladığımız yenilenebilir enerji yatırımlarının inşası ve geliştirilmesi için kullanılacak” dedi.
Akın, sözlerine şöyle devam etti, “EBRD ve IFC gibi uluslararası piyasalarda oldukça itibarlı iki
çok uluslu kuruluş ile ortak olarak, yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin en önemli
yatırımcılarından biri olmayı hedefliyoruz. Amacımız; yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak
isteyen kurumsal yatırımcıların da ortak olduğu, tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan

oluşan, sürdürülebilir üretim yapacak yepyeni ve lider bir platform yaratmak. Yabancı
ortaklarımız ile beraber bu alandaki büyüme hedeflerimize daha hızlı bir şekilde
ulaşacağımıza inanıyorum. Her iki kurum ile imzaladığımız ortaklık sözleşmesi kapsamında
büyüteceğimiz bu platforma önümüzdeki dönemde Türkiye’den ve dünyadan yenilenebilir
enerjiye yatırım yapan önemli şirketlerin ortak olmalarını sağlamayı hedefliyor ve istiyoruz.”
“1.000 MW’lık Kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz”
Enerji sektöründe yenilenebilir her kaynaktan enerji üretimi yapmayı hedeflediklerini
vurgulayan Akın, “Enerji sektöründeki yatırımlarımız ile bugüne kadar 237 MW kurulu
kapasite geliştirdik, bunun 26 MW’ını daha önce bir Alman Private Equity fonuna satmıştık.
Elimizdeki 211 MW’lık kurulu kapasiteye son dönemde güneş projelerini de ekledik.
Önümüzdeki dönemde bu alandaki yatırımlarımızı artırarak ve rüzgâr ile çeşitlendirerek,
portföyümüzü büyütmeyi hedefliyoruz. Ayrıca portföyümüze eklemek üzere baz yük olarak
değerlendirilen JES (jeotermal) ve su depolama kapasitesine sahip baraj tipi HES projeleri ile
de ilgileniyoruz. EBRD ve IFC ile yapılan ortaklık kapsamında yaratılacak 200 milyon dolarlık
kaynak ve şirketin sağlayacağı proje finansmanları ile yaklaşık 1.000 MW kurulu güce
ulaşmayı hedefliyoruz. Böylelikle Türkiye enerji sektörüne birkaç yıl içinde ortaklarımızla
beraber 1 milyar dolar yatırım yapacağız” dedi.
“Enerji üretimimizin tamamı yenilenebilir kaynaklardan”
Enerji sektöründeki yatırımlarına 2007 yılında hidroelektrik santraller ile başladıklarını
hatırlatan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “Mevcut yenilenebilir enerji
portföyümüz için 2007 yılından bugüne kadar yaklaşık 615 milyon dolar yatırım yaptık. Bunun
600 milyon dolarlık bölümünü HES portföyümüz için gerçekleştirdik. Geriye kalan kısmı ise
GES ve RES portföyümüz için yapılan yatırımları kapsıyor” dedi.
İmza töreninde konuşan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Birinci Başkan Yardımcısı
Phil Bennett, “EBRD olarak, Türk ekonomisinin genel uzun vadeli temel göstergelerine ve
ülkenin enerji pazarının potansiyeline güçlü bir inancımız var. Türkiye’nin ithal ettiği fosil
yakıtlara bağımlılığı devam ederken hükümetin sürdürülebilir yenilenebilir enerji üretimini
destekleme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu nedenle bu ortaklıktan büyük heyecan
duyuyoruz. EBRD ve IFC’nin desteği, Akfen Enerji’nin Türkiye’de sadece yenilebilir enerji
alanında hizmet veren şirketler arasında lider konumuna yükselmesini sağlayacak ve gelecek
birkaç yıl içinde şirketin yenilenebilir enerji üretim portföyünü üç katına çıkaracaktır” diye
konuştu.
IFC Türkiye Ülke Yöneticisi Aisha Elaine Williams ise toplantıda şunları söyledi: “Türkiye,
IFC’nin dünya çapında faaliyet gösterdiği en büyük ikinci ülke konumunda yer alıyor. IFC,
Dünya Bankası ülkeleri stratejileri doğrultusunda enerji sektöründe yaptığı yatırımları önemli
ölçüde arttırmıştır ve son 3 yılda sektöre 695 milyon dolarlık yatırım yapmıştır. Yenilenebilir
enerji yatırımları, artan enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak kilit ve sürdürülebilir
çözümdür. Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça zengin bir ülkedir.
Türkiye’nin bu kaynaklarını verimli bir şekilde kullanabilmesi için özel sektörün desteklenmesi
gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda Akfen ile enerji sektöründe oluşturduğumuz bu güçlü
birliktelikten ve şirketin yenilenebilir enerji üretimi konusundaki çalışmalarına katkıda
bulunmaktan ötürü çok mutluyuz.”

Editöre Not:
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş’nin portföyü yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi ve toptan
elektrik satış ticaretinden oluşmaktadır. Şirketin, enerji üretimine devam eden projelerinin
kurulu güç miktarı 211 MW (204 MW HES + 7 MW GES); inşaatı devam eden projelerinin
eden kurulu güç miktarı 24 MW HES, 8 MW lisanslı ve 1 MW lisanssız GES’den oluşmaktadır.
Ayrıca 136 MW Kurulu güce sahip GES projesi ve TEİAŞ tarafından yapılacak ihalelere katılma
hakkına haiz toplam 984 MW RES projeleri de geliştirme aşamasında bulunmaktadır. Bunun
yanı sıra, TEİAŞ tarafından açıklanan 2.000 MW kapasite kapsamında 10 adet RES projesinin
geliştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Şirketin yenilenebilir enerji yatırımlarının 238 MW’ı
nehir tipi HES projelerinden (204 MW’lıkHES projesi enerji üretimine devam ediyor, 24
MW’lık HES projesinin altı ay içinde tamamlanması planlanıyor) oluşuyor. 151 MW’ı ise GES
projelerini (7 MW GES projesi enerji üretimine devam ediyor, 9 MW’lık GES projesi ise dokuz
ay içinde enerji üretimine başlayacak) kapsamaktadır. Şirketin ürettiği enerjiden de
faydalanılarak Serbest tüketicilere toptan elektrik tedarik edilmesi konusu Akfen Toptan
Elektrik şirketi vasıtası ile gerçekleştirilmektedir.
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