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Türkiye’deki enerji ticareti yabancı tedarikçileri çekiyor 

“All Energy Turkey” Kongre ve Fuarı, 11-12 Eylül 2013, İstanbul 

www.all-energy-turkey.com 

 Türkiye Enerji Borsası’nın hayata geçirilmesinde sıradaki adımlar 

 Güvenli ve rekabetçi bir Türkiye enerji endüstrisi için ön koşul olarak enerji piyasasının serbestleştirilmesi 

 Türkiye enerji piyasasının Avrupa piyasası ile bağlantısı ve entegrasyonu 

 Toptan satış, ticaret, satış ve pazarlama odaklı 

 Türkiye’de Bakanlıkların ve sektörel ve sanayi derneklerinin destekleri ile 

 

Düsseldorf/İstanbul, 23 Mayıs 2013 – Birkaç hafta önce açılışı yapılan Borsa İstanbul’un 2023 yılına kadar 

dünyanın en önemli finans merkezlerinden biri haline gelmesi öngörülüyor. Bu konuda gelişmeler ümit verici: 

Hükümet, borsayı MENA Bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) dâhilinde en önemli borsa konumuna getirmek için 

siyasi ağırlığını koydu. BIST 100 endeksi kısa bir sürede 89551 puanlık rekor bir seviyeye ulaştı. 

 

Tüketim malları ve inşaat endüstrisinin yanı sıra Borsanın odağında enerji sektörü de yer alacaktır. Dünyanın en 

hızlı büyüyen enerji pazarlarından biri olan Türkiye’nin büyüme hızı artış hedeflerine ulaşmasının ön koşulu 

güvenli ve ucuz enerji tedariğidir. Güvenli ve ucuz enerji tedariği aynı zamanda Türkiye’nin finans ve yatırım 

merkezi haline gelmesini sağlayacak  bir anahtardır. 2014 yılına kadar oluşturulması hedeflenen enerji borsası 

(EPİAŞ) ile Türkiye, Avrupa pazarı ve enerji bakımından zengin Orta Doğu ülkeleri ile Hazar Havzası arasında 

enerji ticaretinde önemli bir merkez olma yolunda hızla ilerlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti böylece amaçladığı 

enerji merkezi olma statüsüne daha da yaklaşmakta ve Türk enerji piyasasının serbestleşmesi ile uluslararası 

yatırımcılar tarafından giderek daha fazla ilgi görmektedir. 

 

İstanbul Kongre ve Fuar Merkezinde 11-12 Eylül 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “All Energy Turkey” 

kongre ve fuarı, enerji piyasası ve borsa ile ilgili her türlü konuyu ele alarak uluslararası yatırımcılar, hizmet 

sağlayıcılar ve Türk ortaklar için buluşma noktası oluşturmayı hedeflemektedir.(www.all-energy-turkey.com). 

Informa Exhibition, Konferanslar Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı, Christina Sternitzke “Bugüne kadar elde edilen 

başarılar için hükümeti tebrik ediyor ve All Energy Turkey’nin düzenleyicisi olarak kendimizi Türk hükümetinin 

enerji politikası hedeflerini destekleyen bir ortak olarak görüyoruz” dedi. 

 

Fuarın ana konuları: Teknolojiden çok satış odaklı 

Türkiye Enerji Borsası’nın kurulması ile önümüzdeki yıllarda çok çeşitli hizmetlere talep büyük ölçüde artacaktır. 

http://www.all-energy-turkey.com/
http://www.all-energy-turkey.com/
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Enerji portföy optimizasyonu, veri toplama ve değerlendirme ya da tahmin ve süreç modellemeleri gibi alanlarda 

hem etkin hem de düşük maliyetli yönetim ve bilgi teknolojileri çözümlerine gereksinim duyulacaktır. 

 

“All Energy Turkey” diğer fuarlardan farklı olarak özellikle toptan satış, ticaret, satış ve pazarlama konularına 

odaklanmaktadır. Böylece enerji sektöründe yasal çerçeve, risk ve portföy yönetimi, piyasa düzenlemeleri,  toptan 

enerji ticaretinde fiyatlar ve piyasa tasarımı gibi operasyonel konulara değinilmektedir. Ayrıca “All Energy Turkey”, 

enerji ticaretinin temel unsurları, Avrupa ve Orta Doğu arasında bir enerji köprüsü ve ticaret merkezi olarak 

Türkiye’nin rolü, EPİAŞ’ın kurulması, bölgesel enerji tedarikçileri ile hizmet sağlayıcılarının ilişkisi ve elektrik ile 

gaz sektöründe ilerleyen özelleştirme süreçleri konularını ele almaktadır. Konuşmacılar arasında sektör 

uzmanlarından Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Selahattin Hakman, RWE Turkey Holding CFO’su Dr. 

Ralph Jäger ve Deloitte Danışmanlık Denetim Kurulu Başkanı Sibel Çetinkaya yer alıyor. 

 

Enerji konusunda konferans, atölye çalışmaları, seminerlerden oluşan uzmanlık eğitimleri All Energy Turkey 

kongre ve fuarı ile sınırlı kalmayıp, yıl boyunca sürdürülecektir.  

 

AET ortakları TÜSIAD, ETD, Petrol Platformu, EFET 

Avrupa ve Asya arasındaki önemli konumu ile Türkiye hızla büyüyen bir pazardır. Sternitzke bu konuda şöyle 

diyor: “Türkiye’nin İstanbul’u kendi enerji borsası olan uluslararası bir finans merkezi yapma kararlılığını takdir 

ediyoruz. Endüstrinin, enerji piyasası ve ticaretinde çok önemli bir taraf olması nedeniyle, biz organizatörler için 

Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile yapılan iş birliği özellikle çok önemlidir. Böyle bir etkinliği 

ilk defa desteklemiş olan TÜSİAD’ı ortak olarak kazanmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz”.  

 

“All Energy Turkey’nin diğer ortakları arasında Enerji Ticareti Derneği (ETD), Avrupa Enerji Ticareti Federasyonu 

(EFET), Türk Petrol Platformu Derneği (PETFORM) yer alıyor. Fuar kapsamında dernekler, perakende ticarette 

satış ve rekabet konularında çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirecekler. ETD üyelerinin özel yıllık toplantıları 

kapsamında “IV. İstanbul Enerji Ticareti Çalıştayı”nı AET çerçevesinde gerçekleştirecek olmaları bizim için büyük 

bir onurdur.” 

 

RWE Turkey CEO’su Dr. Andreas Radmacher “İstanbul Enerji Ticareti Çalıştayı kapsamında elektrik borsasının 

geliştirilmesi için başarılı hazırlık ve desteklerinin ardından AET, önemli bir fikir alışveriş platformu sunacaktır. 

Ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin burada kendilerini tanıtma ve Türk şirketleri, dernekleri 

ve hükümeti ile birlikte Türk enerji piyasasının serbestleşmesini hayata geçirme olanakları mevcuttur” dedi. 
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AET sponsorları 

AET kongre ve fuarının sponsorları Borusan EnBW Energy ve RWE Turkey Holding’dir. Yukarıda belirtilen 

derneklerin yanı sıra Danske Commodities, Avrupa Enerji Ticaret Borsası (EEX), Farmatic Anlagenbau, 

MeteoGroup, Montel ve Statkraft Enerji diğer iş birliği ortakları ve katılımcılar arasında yer almaktadır. “All Energy 

Turkey” programı kapsamında ayrıca “Yılın Enerji Yöneticisi” ödülü de sahibini bulacaktır. Daha fazla bilgi için 

www.all-energy-turkey.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 
 

 

Informa Exhibitions hakkında                www.informaexhibitions.com 

Informa plc’nin bir parçası olan Informa Exhibitions, dünya genelindeki 38’den fazla şehirde 130 ticaret ve tüketici 

etkinliğinde faaliyet gösteriyor. Ana ofislerimiz Londra, Sao Paulo, Dubai, Singapur, Melbourne and Pekin’de yer 

alıyor. Her yıl grup içerisinde, her kıtanın her köşesinden gelen ve tanışmak, bağlantılar kurmak ve iş yapmak 

isteyen yaklaşık 1,1 milyon profesyoneli bir araya getiriyoruz.  

Informa, öğretim görevlilerine, işletmelere ve bireylere benzersiz bir birikim, anında bilgi, uzman beceri ve 

hizmetler sunuyor. 40’tan fazla ülkede bulunan yaklaşık 150 ofisimizde çalışan 8.000 civarındaki çalışanımızla, 

küresel erişimimiz ve hizmet genişliğimiz benzersizdir. Başka hiçbir etkinlik firmasının Informa Group’un sahip 

olduğu genişlikte kaynaklara erişimi yoktur. Informa Exhibitions’ı diğer etkinlik organizatörlerinden ayıran şeyin bu 

grup gücü olduğuna inanıyoruz. Akademik bilgi bölümümüz, kişi ve kurumlara işlerini sürdürebilmeleri için 

gereken bilgiyi sağlayan 55.000’in üzerinde konu başlığı içeren kitap ve dergi basmaktadır.  

Profesyonel ve ticari bilgi işletmelerimiz, iş avantajı yaratan yapısal veri tabanları, aboneliğe dayanan hizmetler, 

gerçek zamanlı haberler, araştırma ve iş odaklı bilgiler sunmaktadırlar.  

Biz, umut veren piyasalar ve bilginin paylaşılması için fırsatlar yaratan, dünyanın kamuya ait en büyük konferans 

ve eğitim etkinliği organizatörüyüz. Tüm sektörlerde, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik dinamik, çok platformlu 

çözümler sunacak teknolojiye sahibiz, çalıştığımız pek çok piyasadaki ürünlerde önde gelen markalara sahibiz ve 

işletimsel etkinlik ile idare mükemmeliyetine verdiğimiz önemden dolayı hissedarlar ve finans piyasalarında da 

büyük saygı görüyoruz.  

Etkinlik faaliyetlerimizin, baskı endüstrisinin dev etkinliği IPEX’in açılışıyla başlaması ve 1880’den beri devam 

etmesi gibi benzersiz bir şöhretimiz de var. Daha yakın zamandan söz edersek, ticaret fuarı portfolyomuzun asıl 

başlangıcı, günümüzde birer başarı öyküsüne dönüşen Arab Health ve Middle East Electricity ile 1970’lerde 

gerçekleşti. 2011’de Informa tüm etkinlik çalışmalarını Informa Exhibitions adı altında tek bir birimde toplamaya 

karar verdi. Dünyanın başlıca şehirlerindeki 8 ofisimizin yerel iletişim bilgilerini İletişim sayfamızda bulabilirsiniz.  

Fuarlarımızın yanı sıra, Informa grubunun uzmanlığını konferans ve eğitim platformlarına da taşıyoruz, bu da 

katılımcılarımız için sıradan bir ticaret fuarından çok daha fazlasını sunduğumuz anlamına geliyor. Bir Informa 

http://www.all-energy-turkey.com/
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Exhibition’ına katılmak benzersiz ve çok faydalı bir deneyimdir. Bir sonraki iş seçiminizi doğru ortakla yapın, 

etkinliklerimizden birinde bizimle iletişime geçerek beklentilerinizi yükseltmeniz konusunda size nasıl yardımcı 

olabileceğimize dair bilgi alın. 

Informa Exhibitions, iş demektir. 

Etkinlik listesi (Özet) 

 

 

 

 

 

 



                     Basın Bülteni 
................................................................................................................................................................. 

 

 

 


