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T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
himayelerinde, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) destekleriyle düzenlenmekte 
olan Türkiye Enerji Zirvesi her sene 1.500’ün 
üzerinde ulusal ve uluslararası katılımcıyı 
Türkiye ve bölge ülkelerin kamu kurum 
ve kuruluşlarının üst düzey isimleriyle 
buluşturuyor. Türkiye enerji piyasasının “En 
Büyük Aile Buluşması” olarak gelenekselleşen 
Türkiye Enerji Zirvesi; elektrik, doğal gaz, 
akaryakıt ve LPG piyasalarını tek çatı altında 
toplayan ilk ve tek organizasyondur. 

Türkiye Enerji Zirvesi, katılımcıların ve 
karar alıcıların bugünü doğru şekilde 
yorumlamalarını ve gelecek öngörülerini 
genişletmelerini sağlarken Türkiye ve bölgede 
yeni iş birliklerinin kurulmasına katkı sağlamayı 
amaçlıyor.

Ticaret savaşları ve jeopolitik gelişmelerin 
emtia piyasalarına etkileri

Geleceğin elektrik piyasasını inşa etmek: 
2030 hedef piyasa dizaynı

Doğal gaz 2.0: yeni bir pazar inşası 

Yenilenebilir Enerjide 2020 Sonrası 
Yeni Piyasa Kurgusu: YEKA-Mini YEKA 
-YEKDEM 2.0 ve lisanssız 

Enerji yatırım finansmanı

Akaryakıt ve LPG piyasalarında 
regülasyonlar ve serbest piyasa

IMO 2020 enerji ve ulaştırma sektörlerine 
etkileri 

Doğu Akdeniz gazının ticarileştirilmesi

Doğu Akdeniz enerji jeopolitiği

Küresel trendler ışığında Türkiye için 
LNG’de gelecek stratejileri

Türkiye & LNG Bunkering

Arama ve üretim sektöründe yabancı 
yatırım stratejileri

Enerjide depolama-dijitalleşme ve 
şebeke entegrasyonu

2019 OTURUM BAŞLIKLARI



Neden Yer Almalısınız?

SEKTÖRDEKİ KONUMUNUZU GÜÇLENDİRİN

Türkiye Enerji Zirvesi’nde yer alarak ürün ve 
hizmetlerinizi üst düzey sektör temsilcileriyle paylaşma  
imkanı bulur, yeni işbirliklerine kapı aralarsınız.

SEKTÖR PAYDAŞLARIYLA BULUŞUN

1.500’ün üzerinde ulusal ve uluslararası katılımcıyı bir 
araya getiren Türkiye Enerji Zirvesi, sektör paydaşlarının 
fikir alışverişinde bulunmalarına imkan tanır.

SEKTÖRÜN NABZINI TUTUN

Türkiye ve global enerji piyasalarındaki son gelişmeler ile  
gelecek trendleri yerli ve yabancı sektör profesyonelleri tarafından 
tüm yönleriyle ele alınarak katılan delegelerin sektördeki gelişmeleri 
çok daha yakından takip etmesini sağlar.

Delege    

Yabancı delege

Oturum  

Yuvarlak Masa Toplantısı

Konuşmacı

SAYILARLA TÜRKİYE ENERJİ ZİRVESİ 2018
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