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Türkiye’nin geleceğini 
şekillendirecek olan tüm gelişmeler 
enerji sektöründen izler taşır.

Gelişmekte ve büyümekte olan ülkemiz eko-
nomisinin hızına paralel olarak gittikçe artan 
enerji ihtiyacı, sektörün öncelikli hedeflerinin 
iktisadi gelişmelerden bağımsız olmadığını 
açıkça göstermektedir.

ìì Ülkemiz ekonomisinin enerjideki dışa bağımlılığını 
azaltmak,

ìì Arz güvenliğinin sağlanması ile yeni yatırımlara 
olanak sunmak,

ìì Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı 
sağlamak,

ìì Yeni oluşumlar, teknolojik gelişmeler, teknikler, iş 
modelleri ve benzeri gelişmelerin ortaya çıkardığı 
işbirliği ihtiyaçlarını gidermek,

ìì Ekonomi, enerji ve çevre alanlarında her geçen gün 
artan kamuoyu ilgisini, sektörün disiplinlerarası 
bilgi ve tecrübe birikimine duyulan ihtiyaçlar doğ-
rultusunda gidermek,

Türkiye Enerji Vakfı, yetkinlik alanı olan; enerji 
kaynakları, teknolojileri, politikaları ve enerji 
piyasalarında gerçekleşmekte olan ulusal ve 
uluslararası gelişmelere aktif katkı ve katı-
lımda bulunmaktadır.

Vakıf ulusal ve uluslararası bilgi ve tecrübe 
üretimi ile birlikte;

ìì Sektörel paylaşımların artırılması,

ìì Karar mekanizmalarına aktif katkı ve katılım sağ-
lanması,

ìì Yeni girişimlerin, işbirliklerinin ortaya koyulması ve 
hayata geçirilmesi,

ìì Araştırma ve geliştirme çalışmalarının geliştiril-
mesi ve desteklenmesi,

ìì Kapasite geliştirilmesi alanlarında geniş bir faali-
yet yelpazesine sahiptir.

Türkiye Enerji Vakfı, tüm bu 
hedeflere iletişimin enerji sektörüne 
sunduğu yüksek katkıyı da ekleyerek 

faaliyetlerine başladı. 



Türkiye Enerji Vakfı’nın başlıca faaliyet 
alanları;

ìì Bilimsel inceleme ve araştırmalar yapılması ve ra-
porlandırılması,

ìì Özelleşmiş Ar-Ge merkezleri ve/veya enstitülerin 
açılması,

ìì Uluslararası üst kuruluşlara üyelik ve aktif katılım 
sağlanması,

ìì Konferans, kongre, sempozyum ve çalıştay düzen-
lenmesi,

ìì Ortak eğitim programları düzenlenmesi ve danış-
manlık hizmetleri verilmesi ve

ìì Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gerçekleştirilme-
sine yönelik çalışmalardır.

VAKIF YÖNETİMİ
MÜTEVVELİ 

HEYETİ

HASAN KÖKTAŞ#
MÜTEVELLİ HEYETİ 

BAŞKANI

ÖMER GÖKTAŞ#
MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ

NUREDDİN ÇELİK#
MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ

RAMAZAN SELÇUK EREN#
MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ

MEHMET FATİH YAŞAR#
MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ

DENETİM #
KURULU

DANIŞMA #
KURULU

!
GENEL SEKRETER VE YÖNETİM 

KURULU ÜYESİ

DR. KÜRŞAD DERİNKUYU#
Enerji Teknolojileri ve Sürdürülebilirlik 

Araştırma Merkezi

DR. FEHMİ TANRISEVER#
Uluslararası Enerji Politikaları ve 
Diplomasisi Araştırma Merkezi

DR. FATİH CEMİL ÖZBUĞDAY#
Enerji Piyasaları ve Düzenleyici 
İşlemler Araştırma Merkezi

ESEN ERKAN#
Kurumsal İletişim Bölümü

YÖNETİM #
KURULU

HASAN KÖKTAŞ#
YÖNETİM KURULU 

BAŞKANI

METİN BAŞLI#
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ÖMER GÖKTAŞ#
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

NUREDDİN ÇELİK #
YÖNETİM KURULU ÜYESİ



Dünya piyasalarındaki eğilimler ve politik 
gelişmeler dikkate alınarak uluslararası 
bir bakış ve disiplinlerarası bir anlayış ile 
ele alınmaktadır.

ìì Enerji kaynaklarına yönelik temel çalışmalar,

ìì Enerji üretimi ve tüketimine yönelik teknolojik çözümler,

ìì Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odak çalışma alan-
larında araştırma ve uygulama çalışmaları gerçekleşti-
rilecektir. 

ìì Enerji kaynak çeşitliliği,

ìì Enerji kaynak güvenliği,

ìì Enerji alt yapı güvenliği,

ìì Uluslararası enerji politikaları,

ìì Uluslararası enerji projeleri,

ìì Bölgesel enerji politikaları ve stratejileri,

ìì Uluslararası enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler 
odak konularında araştırma çalışmaları gerçekleştirile-
cektir.

ìì Enerji piyasalarının düzenlenmesi, lisanslandırılması, 
izlenmesi, tarifelendirilmesi,

ìì Enerji hukuku ve tüketici hakları,

ìì Rekabet odak konularında araştırma ve uygulama çalış-
maları gerçekleştirilecektir.

“Enerji Piyasalarına Katkı 
ve Katılımda Yeni Adres!”

Enerji Teknolojileri ve Sürdürülebilirlik 
Araştırma Merkezi bünyesinde;

Uluslararası Enerji Politikaları ve 
Diplomasisi Araştırma Merkezi 
bünyesinde;
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3 Enerji Piyasaları ve Düzenleyici İşlemler 
Araştırma Merkezi bünyesinde;
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