
     
 
 
 

Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilmektedir 

 

DERHAL BASINA SUNULACAKTIR 
 

Gülefşan Demirbaş'ın seçilmesiyle birlikte MEDREG Başkanlığı'nı Türkiye Enerji Düzenleyicisi 

devraldı 

  

 

İstanbul, 29 Kasım 2018 Perşembe 

 

Bugün kurumun 26. Genel Kurulu'nda toplanan MEDREG Üyeleri, Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu (EPDK*) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş'ı yeni Başkan’ı olarak seçti. Daha 

önceki görevinde MEDREG Başkan Yardımcılığı'nı üstlenen Sayın Demirbaş, MEDREG Çalışma 

Grupları'nın uzun süredir üyesi olup, kuruma ait önceliklerin ve zorlukların bilincindedir. Sayın Demirbaş, 

seçilmesinin ardından şu şekilde konuştu: 

 

“EPDK, MEDREG'in aktif bir üyesidir ve kurumun 2007'deki kuruluşundan bu yana yaydığı hedefleri 

desteklemektedir. Daha önce üç kez Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olmamız ve çeşitli çalışma 

gruplarına yılmadan yaptığımız katılımlar sayesinde MEDREG'in son 11 yıldır sağladığı verimli iş birliğini 

devam ettirmek için iyi bir konumdayız. Kurumumuz Akdeniz’de güvenli, sürdürülebilir ve rekabetçi enerji 

piyasalarının kurulmasına destek sağlayarak, Akdeniz'deki yasal düzenlemelerin istikrarını geliştirme ve 

bölgedeki sosyoekonomik refaha katkı sağlama alanlarında önemli bir rol oynamaya devam edecektir. 

MEDREG Başkanı olarak, Ben ve Sayın Başkan Yardımcıları'mız ve yeni Yönlendirme Komitesi üyeleri, 

Sekreterliğin de desteği ile birlikte daha dahil edici ve daha üretken olan, daha sağlam bir MEDREG için 

daha sıkı çalışacağız.” 

 

Başkan Demirbaş'a; Arnavutluk Yasal Düzenleyicisi ERE Başkanı Sayın Petrit Ahmeti, Fransa Yasal 

Düzenleyicisi CRE Komisyon Üyesi Sayın Christine Chauvet ve İtalya Yasal Düzenleyicisi ARERA 

Başkanı Sayın Stefano Besseghini olmak üzere üç Başkan Yardımcısı destek sunacak. Yeni Kurul, 

MEDREG'in stratejisine yeni bir itici güç katma konusundaki istekliliğini ifade etti ve düzenleyicileri 

desteklemeye ve karşılaştıkları sorunlara somut ve karşılıklı çözümler bulmaya dair ortak hedeflerini dile 

getirdi. 

 

“Somut ve etkili sonuçlar elde etmek için aksiyonlarımızın ulusal gerçeklere daha yakın olması 

gerekmektedir. Bu nedenle, MEDREG, özellikle de Güney ülkelerimizde bulunan Üyeler'in teknik yardım 

beklentilerine, sürekli diyalog ve bu ülkelere ait önceliklerin derinlemesine anlaşılması yoluyla yanıt verme 

konusunda tam bağlılık göstermektedir.” 

 

Hedeflerini gerçekleştirmek üzere MEDREG, kapasite inşa edici faaliyetler, diğer düzenleyici kurumlara 

teknik çalışma ziyaretleri, kişiselleştirilmiş raporlar, analiz, tavsiyeler ve bağımsız değerlendirmeler sunmaya 

devam edecek. Bu araçların, uzun vadeli bir perspektifte ulusal reformlar uygulamak için oldukça etkili 

olduğu kanıtlanmıştır. Son olarak; güçlü ve bağımsız yasal düzenlemelerin teşvik edilmesi, MEDREG'in 

önceliklerinin merkezinde kalmaya devam edecektir. 

 

Yeni Başkan Kurulu'nun seçiminin yanı sıra MEDREG, düzenleyici kurumların altyapı yatırımları ve akıllı 

şebekeler gibi alanlarda kapasitelerini ve bilgilerini güçlendirmeyi hedefleyen bir dizi raporu kabul etti. 

Ayrıca, son iki yıla ait gaz piyasasının açılışı, Akdeniz'deki tüketici anlaşmazlıklarının çözümü ve 

şikayetlerin ele alınması gibi durumlarla ilgili bir değerlendirme sunuldu. 

 

Akdeniz Düzenleyicileri aynı zamanda, Kuzey Afrika ve Doğu Üyeleri'ne ait özel ihtiyaçların tanısı üzerine 

kurulu ve bu Üyeler'e yönelik özel destek faaliyetlerini güçlü bir şekilde vurgulayan, 2019 yılı için planlanan 

iddialı bir çalışma programını da onayladı. 
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Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilmektedir 

MEDREG; Avrupa Birliği (AB), Balkanlar ve Kuzey Afrika'ya uzanan, 21 ülkede, 25 düzenleyici kurumu 

bir araya getiren, Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği'dir. Akdeniz düzenleme kurumları, Avrupa-Akdeniz 

havzasında ileriye yönelik piyasa bütünlüğü sağlamak üzere bölgedeki enerji piyasalarının ve mevzuatların 

daha uyumlu olmasını teşvik etmek için birlikte çalışmaktadır. MEDREG, üyeleri arasında sürekli iş birliği 

ve bilgi alışverişi yoluyla emniyetli, güvenli, uygun maliyetli ve çevresel açıdan sürdürülebilir enerji 

sistemlerini baz alarak tüketici haklarını, enerji verimliliğini, altyapı yatırımlarını ve gelişimi artırmayı 

hedeflemektedir. MEDREG, üyelerine yardım sunan ve internet seminerleri, eğitim seansları, çalıştaylar ve 

kişiselleştirilmiş uygulamalı girişimler içeren kapasite geliştirme akvititeleri sağlayan bir platform olarak 

faaliyet göstermektedir. MEDREG Sekreterliği, İtalya Milano'da yer almaktadır. 

MEDREG, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilmektedir. 

Daha fazla bilgi için internet sitesini ziyaret ediniz: www.medreg-regulators.org 

 

EPDK, idari ve finansal özerkliğe sahip bir kamu kuruluşudur. EPDK; elektrik, gaz, yakıt ve madeni yağ 

piyasalarının tek düzenleyicisidir. Karar alma açısından bağımsız bir düzenleyici kurum olarak Birincil 

Hukuk tarafından güvence altına alınmış olan EPDK; piyasaya giriş ve çıkışların kaydedilmesi için ruhsat 

vermek; şebekeler gibi tekelci altyapılara ayrımcılık yapmayan üçüncü tarafların erişimini garantiye almak 

için piyasada yasal düzenleme yapmak; tekel kiralarını engellemek için puanlama yapmak; piyasa 

katılımcılarının kurallara ve yasal düzenlemelere uygun hareket ettiğinden emin olmak için denetleme ve 

gerekirse cezalandırma yapmak gibi yasal düzenleyici işlevlerle yetkilendirilmiştir. 7 üyeli bir kurul 

tarafından yönetilen EPDK, yaklaşık 500 memuru istihdam etmektedir ve yaklaşık 50 milyon Euro'luk 

bağımsız yıllık bütçesi bulunmaktadır. 

 

 

Daha fazla bilgi, röportaj ve ilgili materyaller için lütfen iletişime geçiniz: 
Daphné Lacroix 

MEDREG İletişim Görevlisi 

Telefon: (+39) 026 55 65 553 

Cep Telefonu: (+39) 389 69 11 797 

dlacroix@medreg-regulators.org 
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