




Enerji Ekonomisi Derneği

Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden enerji ekonomisi konularında 
çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlerin önderliğinde enerji sektörüne 
katkı sağlamak, enerji ekonomisi alanındaki gelişmeleri izlemek, bu 
konularda tartışma platformu oluşturmak amacı ile 2005 yılında, 86 ülkede 
3200'den fazla üyesi bulunan Uluslar arası Enerji Ekonomisi Derneği'nin 
(International Association for Energy  Economics-IAEE) Türkiye kolu 
olarak Enerji Ekonomisi Derneği kurulmuştur. 

Enerji ekonomisi konusundaki gelişmeleri izlemek; ilgili kişi ve kuruluşlar 
arasındaki bilgi akışını hızlandırmak ve genel olarak enerji sektörünün 
gelişmesine katkıda bulunmak; enerji ekonomisi konusunda yaygın 
katılımlı tartışma platformları oluşturarak, gerek enerji sektörü gerekse 
karar verici kişi ve kurumlar ile iletişime ve sağlıklı karar verme konularına 
katkıda bulunmak Enerji Ekonomisi Derneği'nin amaçları arasındandır. 

Programın Amacı

Proje ve uygulama alanlarında çalışmalar yapan ve teknolojik bilgiye sahip 
bir çok mühendis ve teknik insan projelerin ekonomik değerlendirmelerinin 
mantığına çok vakıf olmadığı gibi fizibilite yetkinliği olan bir çok 
finansmancı da enerji teknolojileri  ve uygulamalarını, fizibilite içeriğine 
uyarlanması konusunda zorlanmaktadır. Bu seminer programının  içeriği,  
söz konusu  ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçlamaktadır. Programda yer 
alacak değişik disiplinden katılımcıların,  birlikte yapacağı uygulama 
çalışması ile birbirinin bakış açısını algılaması da sağlanacaktır.

Kimler Katılmalı

Bu eğitim;  konuya bir yerden başlamak  veya  enerji  fizibilitesi 
hazırlatırken nelere dikkat edeceğini öğrenmek isteyen yatırımcılara proje 
hazırlayan mühendislere ve enerji fizibilitesi çalışan  ekonomistlere ve 
enerji fizibilitesi değerlendirmek üzere görevlendirilen finansmancılara 
yöneliktir.



Kapsam

Bu seminer kapsamı içerisinde; “Enerji Fizibiliteleri”nin hazırlanması ve 
sunulmasında göz önüne alınacak mevzuat, değişik enerji kaynaklarına 
dayanan enerji yatırımları, teknoloji ve  teçhizat maliyetleri, yatırımın 
fiziki

Seminer sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

 konumlandırılması ile ilgili bilgilendirme ve değerlendirmeler, 
yatırımın evrelerinin incelenmesi (ilk yatırım, inşaat/tesis/uygulama, test 
aşaması, uygulamaya/üretime geçiş, gelir-gider dengesi, geri ödeme 
sureci) getiri hesapları, yatırım ile ilgili nakit akış programı oluşturulması, 
ekonomik analizler, bir fizibilite için gerekli veriler ve kaynakları 
konularında bilgiler verilecektir. Ayrıca katılımcılara önceden hazırlanmış 
proje örnekleri verilerek grup çalışması ile örnek fizibilite çerçevesi 
hazırlatılması planlanmaktadır. 



Eğitim Ücreti

Eğitim Rezervasyonu

enerji@nn.com.tr

Kesin kayıt yaptırmadan kurs kontenjanı hakkında bilgi almanızı rica 
ederiz.

Eğitime Başvuru Adresleri ve Banka Hesap numaraları

3 gün süreli eğitim ücreti 2.000 TL + KDV'dir. Eğitim ücretine; öğle 
yemeği, eğitim dokümanları, ikramlar, katılım sertifikası dahildir. 
Üyelerimize,  3 kişi ve üzeri toplu kayıtlara ve öğrencilere %15 
indirim imkanı sağlanmaktadır.

Eğitime en fazla 20 kişi kabul edilecektir. Müracaat sırası ve ödemenin 
eksiksiz ilgili hesaplara yatırılması göz önüne alınarak kesin kayıt 
konfirmasyonu katılımcılara iletilecektir. Eğitime 48 saat kala olan 
katılım iptallerinde kurs ücretinin %20'si ve KDV oranı kesilerek kalan 
tutar iade edilebilecektir.

Daha Fazla bilgi için: 
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