
 

 

 
 
 

 
 

Selenka Enerji & Reengen Partnerliğinin 2. Yılı! 
 
Türkiye’nin ve bölgenin lider enerji iş zekası şirketi Reengen, yapay zeka ve IoT 
teknolojileriyle enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanlarındaki çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor. Şirket odağına aldığı “Sürdürülebilir Dünya & 
Sürdürülebilir Gelecek” hedefiyle iş ortakları ve partnerleriyle çalışmalarını 
sürdürüyor. 
 
Bu bağlamda kendisi gibi şirket odağına sürdürülebilir dünya hedefini alarak temiz 
enerjiyle ilgili çalışmalarını, portföyündeki yenilenebilir enerji santralleriyle 
sürdüren Selenka Enerji ile iş ortaklıklarını hız kesmeden yürütmektedirler.  
 
Selenka Enerji; 2007 yılından bugüne kadar üretim santrallerinden aldığı güç ve 
yenilenebilir enerji portföyüyle toptan ve perakende elektrik satış başta olmak 
üzere yatırım, üretim, tedarik ve enerji satış alanlarında faaliyet göstermektedir. 
 
Bugüne kadar 1.2 Gigaton karbon ayak izi düşüşü sağlayarak sürdürülebilir ve  
temiz bir dünya için çalışan Reengen’in hedefi 2023 yılında bu sayıyı 3 katına 
çıkarmak.  
 
Reengen - Selenka Enerji iş birliğiyle bu hedefe ulaşmaya her geçen gün daha 
fazla yaklaştıklarını söyleyen Reengen Kurucu Ortak & COO’su Burak Sefer 
şunları da ekledi: “İş ortaklarımıza temiz enerjiyi daha uygun fiyatlı temin 
edebilecekleri alanlar sunarak hem onların sürdürülebilirlik yolculuklarına hem de 
bu alandaki maliyetlerini azaltmalarına destek oluyoruz. Selenka Enerji ile olan 
işbirliğimiz sayesinde birlikte çalıştığımız firmalara; enerjinin en çevreci şekilde 
temin edilmesinden, uç noktada en verimli şekilde tüketilmesine kadar 360° 
hizmet sağlıyoruz. ” 
 
 



 

 

 
 
 
 
Bugüne kadar 3 milyondan fazla ağaç dikilmesine eş değer karbon salımını 
önleyen Selenka Enerji, bu sayıyı Reengen iş ortaklığıyla dünya çapında 
yenilenebilir enerji ve enerjide dijital dönüşüm ile katlayarak artırmayı 
hedeflediklerini açıkladı.  
 
Selenka Enerji Genel Müdürü Ersin Şekerci ise bu partnerlik için şunları söyledi: 
“Reengen dijital enerji yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında uzmanlığını 
kanıtlamış, sektöre yön veren lider bir kurum. Reengen ile gerçekleştirdiğimiz 
projelerin sonuçları sayısal olarak hem müşterilerimizi hem de bizi mutlu ediyor. 
Biz Selenka Enerji olarak uygun fiyatlı temiz enerjiyi Türkiye’de yaygınlaştırmayı 
hedefliyoruz. Bu hedefimize de Reengen ile her geçen gün daha da yaklaşıyoruz.” 
 
Reengen & Selenka Enerji’nin iş ortaklarına sundukları 2 yıllık enerji 
hizmet çıktıları şu şekilde; 
 

• %15’e varan Enerji Maliyet tasarrufu  
• Binlerce noktaya tek merkezden enerji takibi 
• Şeffaf ve sürdürülebilir enerji tedariki 
• Talep edilmesi halinde yeşil enerji sertifikası 

 
 
İş ortaklıklarının bu 2 senede sağladığı katkıların rakamsal olarak çok net 
olduğunu ifade eden Burak Sefer, bu ortaklığın daimi olması dileklerini iletirken 
Selenka ile temiz enerji çözümlerini aynı hızda yaymaya devam etmek istediklerini 
ifade etti.  
 
Bugüne kadar Reengen & Selenka Enerji partnerliği içerisinde başarıyla 
gerçekleştirilen projeler arasında; Derimod, Mem Textile, Tersan Tersanecilik yer 
almaktadır. 
 
Reengen Hakkında 
 
2013 yılında Şahin Çağlayan, Burak Sefer ve Utku Simitli tarafından kurulan 
Reengen’in yatırımcıları arasında başta Amerika menşeli Capria Ventures, İngiltere 
menşeli Goldacre, Türk etki fonu İdacapital olmak üzere, Faruk Eczacıbaşı, Cem 
Tüfekçi, Kerim Sengir gibi önde gelen iş insanları bulunmaktadır. Reengen şu an 
10 farklı ülkede 100’den fazla firmaya yapay zeka tabanlı enerji iş zekası çözümleri 
sunmaktadır. Müşterileri arasında Aygaz, Shell, İpragaz, İKEA, İBB, Heineken, 
Pepsico, Vodafone, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, TEB, QNB Finansbank, 
Odeabank, Derimod, Boyner, Koton, Mavi, Marks & Spencer, GAP, Banana 
Republic, Flo, Medical Park, Yemek Sepeti gibi öncü firmalar bulunmaktadır.  
 
 



 

 

 
 
Selenka Enerji Hakkında 
 
2007 yılından bugüne kadar, üretim santrallerinden aldığı güç ve yenilenebilir 
enerji portföyüyle toptan ve perakende elektrik satış alanı başta olmak üzere 
Selenka Enerji yatırım, üretim, tedarik ve enerji satış faaliyetlerini sürdürmektedir. 
İştirakları arasında Vepa, Ales Gıda, Mem Textile, Tersan Grup bulunmaktadır.  
 
İndirimli elektrik kullanmak isteyen sanayi ve işletmelere hiçbir altyapı değişikliği 
olmadan, ek ücret ödemeden ve elektrik kesintisi olmadan %100 müşteri 
memnuniyetini hedeflemektedir. Sektörde güvenilir ve şeffaf fatura devrini 
başlatan Selenka enerji abonelerine uygun fiyatlı elektrik yani sıra portföyünde 
bulunan yenilenebilir enerji santrallerinin katkısıyla “Doğa Dostu Temiz Enerji” 
kullanım avantajı sağlamaktadır. 
 
Daha fazla bilgi için www.selenkaenerji.com  
 
 

 
 
 
 

 


