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BASIN DUYURUSU 
 

Arnavutluk Enerji Düzenleme Kurumu (ERE) Başkanı Sn. Petrit Ahmeti MEDREG Başkanlık Kurulu'nu 

2021-2022 döneminde yönetecek 
 

 
25 Kasım 2020, Çarşamba 
 
30. Genel Kurul toplantısı için bugün online olarak toplanan MEDREG Üyeleri, önümüzdeki iki yıl için yeni 
Başkanlarını seçti: Arnavutluk Enerji Düzenleme Kurumu (ERE) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Petrit 
Ahmeti, bir önceki MEDREG Başkanlık Kurulu’nda, Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ayrıca uzun 
süredir MEDREG Çalışma Gruplarının bir üyesi olarak, Birliğin öncelikleri ve hedefleri ile yakından 
ilgilenmiştir. Sayın Ahmeti seçildikten sonra şunları söyledi: 
 
“ERE'den gelen ekip ve MEDREG yönetişim organlarının desteğiyle, 2021-2022 Aksiyon Planımızda yer 
alan tüm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, UfM Enerji Platformlarına sunduğumuz teknik desteği geliştirmek  
ve aynı zamanda iş birliği ve üyeler arası diyaloğu güçlendirmek   önceliklerim arasında olacaktır. Ayrica,; 
işleyen, rekabetçi ve sürdürülebilir bir Akdeniz Enerji Piyasasının oluşumunu daha da hızlandırmak için 
Düzenleyici Kurumlar  ve finansal destekçimiz Avrupa Komisyonu ile ilişkileri güçlendirmeyi arzu ediyorum. 
Birliğimize Başkan sıfatıyla hizmet edebilmekten onur duyuyorum ve Arnavutluk ile AB enerji piyasalarında 
edindiğim deneyimlerimi bu kapsamda MEDREG’in geleceği için kullanacağım.”   
 
Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı ve eski MEDREG 
Başkanı Sayın Gülefşan Demirbaş'ın yerini Sayın Petrit Ahmeti devralacak. Geçiş dönemi, Birliğin hedeflerini 
gerçekleştirmesi ve bir sonraki dönem için planlanan stratejiyi geliştirmek açısından son derece önemlidir. Bu 
kapsamda Sayın Demirbaş şunları söyledi:  
 
“Başkanlık dönemimde, MEDREG’in kapsayıcılığını artırma, itibarını geliştirme ve kurucu belgelerimizi revize 
etmeyi içeren üç önceliğimi başarmış olmanın memnuniyetiyle birlikte meşaleyi Sayın Ahmeti'ye teslim 
ettiğim için çok mutluyum. Bu hedefler, Başkan olarak aksiyonlarımı yönlendiren üç önemli ilkeye 
dayanıyordu: bağımsızlığın güçlendirilmesi, yetkinliğin artırılması ve hesap verilebilirliğin sağlanması. Buna 
göre, bu son iki yıl içerisinde, bağımsız düzenleyicilerin kurulması, savunmasız tüketicilerin korunması, 
mevcut ve gelecekteki sınır ötesi şebeklerin kullanımının iyileştirilmesi, bölgede daha sürdürülebilir bir 
geleceğe geçişte gaz ve RES'in rolü gibi noktalara odaklanarak Akdeniz'de düzenleyici ilkelerin gelişimini 
desteklemek için çok fazla çalıştık. Tüm bu noktalar, bu yıllar içerisinde geliştirdiğimiz raporlarda bulunabilir. 
İleriye baktığımda, bu çalışmaların yeni MEDREG yönetişim organlarını gösterdikleri çabalarda 
destekleyeceğine inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum.” 
 
Yeni Başkanı Üç Başkan Yardımcısı destekleyecek. Mısır Doğal Gaz Piyasası Düzenleme Kurumu 
(GASREG) Başkanı, Sn. Karem Mahmoud  ve Fas Elektrik Piyasasi Düzenleme Kurumu (ANRE) Başkanı  
Sn. Abdellatif Bardhach, İtalya Enerji, Şebeke ve Çevre Düzenleme Kurumu (ARERA) Başkanı Daimi 
Başkan Yardımcısı Sayın Stefano Besseghini'ye katıldı. Üç Başkan Yardımcısı, MEDREG'in faaliyetlerini 
desteklemeyi ve bölgede daha verimli ve uyumlu düzenleyici çerçevelere giden yolda ilerlemek için tüm 
desteklerini sunmayı taahhüt etti. 30. Genel Kurul, Başkanlık Kurulunun seçilmesinin yanı sıra, yeni Çalışma 
Grupları Başkanlarının seçilmesine de vesile oldu. 
 
Ayrıca Genel Kurul toplantısında 2020 yılı içerisinde Çalışma Grupları tarafından uygulanan raporlar 
sunularak  onaylandı. Bu raporlar, her MEDREG ülkesindeki düzenleyicilerin yetkinliklerinin ve rollerinin 
güncellenmiş bir analizini; sınır ötesi elektrik şebekelerinin alt bölgesel entegrasyonunun bir 
değerlendirmesini; enerji geçişini teşvik etmede gazın rolünü; savunmasız tüketicilerinin durumunu, ve 
yenilenebilir enerji için gelişmekte olan pazarlarda ihale ve iç tüketiminin rolü üzerine bir çalışmayı içeriyordu. 
  
Önümüzdeki dönemde MEDREG, daha verimli ve uyumlu düzenleyici reformlar geliştirmenin yanısıra, 
üyeleri arasındaki iş birliği, bilgi alışverişi ve yardımı teşvik ederek, bölgedeki enerji düzenlemesi ile ilgili 
temel alanlarda ilerlemeye öncelik verecektir. 
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MEDREG; Avrupa Birliği (AB), Balkanlar ve Kuzey Afrika'yı kapsayan 22 ülkeden 27 Düzenleyiciyi Kurumu bir araya 
getiren Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği'dir. Akdeniz Düzenleyicileri, bölgesel enerji piyasalarının ve mevzuatlarının 
daha fazla uyumlu olmasını teşvik etmek için Avrupa-Akdeniz bölgesinde aşamalı piyasa entegrasyonu üzerine 
çalışmaktadır. MEDREG, üyeleri arasında sürekli iş birliği ve bilgi alışverişi yoluyla, güvenli, emniyetli, uygun maliyetli ve 
çevresel olarak sürdürülebilir enerji altyapılarına dayalı, tüketici haklarını, enerji verimliliğini, altyapı yatırımlarını 
geliştirmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. MEDREG, ayrıca, uyguladığı seminerler, eğitim ve çalıştayları ile , kapasite 
geliştirme faaliyetleri sunmasının yanı sıra, üyelerine tam destek sağlayan bir platform görevi de görmektedir. 
 
MEDREG Sekreterliği Milano, İtalya'da yer almaktadır. 
MEDREG, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 
 
Daha fazla bilgi için www.medreg-regulators.org adresini ziyaret edin.  
 
Daha fazla bilgi, röportaj ve ilgili materyal için lütfen iletişime geçin: 
Valentina Pelosi 
 
MEDREG Etkinlik Sorumlusu ve İletişim Görevlisi 
 
vpelosi@medreg-regulators.org 
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