
sektör30 enerj� 9 Ekim 2017 / PAZARTESİ

Firmalarının 2005 yılından itibaren 
faaliyetlerine serbest elektrik üretim 
şirketi statüsünde sürdürdüğüne de-
ğinen Serhan Gençer, Akenerji’nin 
2008’de Akkök Holding ve Çek enerji 
şirketi ČEZ Group arasında imzala-
nan anlaşma ile eşit katılımlı stratejik 
bir ortaklık haline geldiğini ifade et-
ti. Yurtiçinde yürüttükleri ticaret fa-
aliyetlerinin yanı sıra enerji ithalat ve 
ihracat fırsatlarını da yakından takip 

ettiklerini belirten Serhan Gencer, it-
halat ve ihracat faaliyetlerine 2011 yı-
lında Türkiye Elektrik İletim (TEİAŞ) 
tarafından düzenlenen Sınır Ötesi İle-
tim Kapasite İhalesi’ne katılarak baş-
ladıklarının altını çizdi.

Enerji portföyünü çeşitlendirmek 
için 2005 yılı itibarıyla yenilenebilir 
enerji yatırımlarına ağırlık verdik-
lerini vurgulayan Serhan Gencer, bu 
yatırımların devreye girmesiyle 320 

MW’lık yenilenebilir kaynaklı kuru-
lu güce ulaştıklarını söyledi. Akkök-
CEZ ortaklığının en önemli projele-
rinden olan Erzin Doğal Gaz Kombine 
Çevrim Santrali’nin 2014’te devreye 
alınmasıyla kurulu güçlerinin bin 211 
MW’a ulaştığını aktaran Gencer, şöy-
le devam etti: “Söz konusu dönemde 

Ayyıldız Rüzgar Santralimizin 15 MW 
olan kurulu gücünü 28.2 MW’a çıkar-
dık. Bünyemizdeki santraller ile Tür-
kiye elektrik talebinin yüzde 3.2’sini 
karşılayacak üretim kapasitemiz bu-
lunuyor. Bugün itibarıyla toplam ku-
rulu gücümüz bin 224 MW’a ulaştı.”

“Özel sektör yatırımları 
2009’da �vme kazandı”
Öte yandan, 2001 yılında Elektrik Pi-
yasası Kanunu ile başlayan  özel sektör 
yatırımlarının 2009 yılında ivme ka-
zandığı bilgisini veren Serhan Gençer, 
söz konusu dönemde ağustos ayı sonu 
itibarıyla 80 bin 500 MW olan Türkiye 
toplam kurulu gücü içindeki özel sek-
tör payının yüzde 63’e ulaştığını vur-
guladı. Özel sektör payındaki bu artışa 
rağmen, planlanan özelleştirmelerin 
hala tamamlanamadığını ve Elektrik 
Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) 
hakim durumunu devam ettirdiğini 
söyleyen Gençer, “Özelleştirmelerin 
tamamlandığı, Türkiye Elektrik Tica-
ret ve Taahhüt (TETAŞ) ve EÜAŞ’ın 
maliyet bazlı fiyatlandırma yaptığı ve 
piyasa fiyatlarının arz ve talebin ke-
siştiği noktada oluştuğu liberal bir pi-
yasa yapısı, tüm katılımcılara doğru 
fiyat sinyali vererek, piyasada sürdü-
rülebilir bir yatırım ortamı ve arz gü-
venliğini sağlayacak” diye konuştu. 

Bunun yanında bu yıl gerçekleşti-
rilen Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir 
Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihale-
sinde çıkan fiyatı büyük bir başarı ola-
rak gördüklerinin altını çizen Serhan 
Gençer, aynı zamanda bu fiyatın Yeni-
lenebilir Enerji Kaynakları Destekle-
me Mekanizması (YEKDEM) sonrası 
piyasa için de bir gösterge niteliğin-
de olacağını vurguladı. Gençer, şun-
ları kaydetti: “Ancak, açıklanan Milli 
Enerji Politikası kapsamında öngörü-
len liberal piyasa yapısı açısından, ge-
rek YEKA ihalelerinde çıkan bu fiyat-
ların, gerekse yerli linyit kaynaklarına 
getirilen alım garantilerinin piyasaya 
doğru fiyat sinyali verdiğinden emin 
olunmalı.” ARAŞTIRMA SERVİSİ

E lektr�k üret�m�n�n yanı sıra toptan enerj� t�caret� 
alanında faal�yet gösteren Akenerj�, �ç ve dış pazarda 
t�caret hacm�n� artırmayı hedefl�yor. Sektörün öncü 
ş�rketler�nden b�r� olduklarını bel�rten Akenerj� 
CEO’su Serhan Gençer, bu doğrultuda tezgah üstü 

p�yasalarda ve elektr�k borsasında t�caret yaparak, ş�rkete katma 
değer sağlamayı hedefled�kler�n� �fade ett�. Grup ortaklıkları ČEZ 
Group’un �se Orta ve Güneydoğu Avrupa ülkeler�nde faal�yet 
gösterd�ğ�n� d�le get�ren Gençer, “Grup ortağımızdan sağladığımız 
know-how ve gen�ş faal�yet alanı avantajını kullanarak, 
yurtdışındak� t�caret hacm�m�z� artırmayı hedefl�yoruz” ded�.  

Akenerj�, küresel ölçekte t�caret 
hacm�n� artırmayı hedefl �yor

Firmalarının işletmelerin enerji tüketim miktarını azaltmak için enerjjii
verimliliği alanında danışmanlık hizmeti verdiğini açıklayan Serhan
Gencer, ayrıca etüt, raporlaamama, ananaliz, proje geliştirme gibi birçok 
hizmeti bir arada verdiklerini aaçıçıklkladı. Bu kapsamda müşterilerinin 
enerji tüketimlerini ananalilizz ededererekek,, ttasarruf potanansiyellerini
belirlediklerini ve müştteriyi e uygun ürün sunduklarını aktaran 
Gencer, bugün itibarıyla üç AVM ile yürütülen enerji verimliliği
projelerinde herhangi bir yatırım yapmadan yaklaşıık k yüyüzdz e 40 
elektrik enerjisi tasarrufu sağladıklarının altını çizdi.

“Enerj� ver�ml�l�ğ� h�zmetler� ver�yoruz”


