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Türk Heyeti’nin Elektrik Piyasalarının Geliştirilmesine İlişkin Madrid Çalışma
Ziyareti
16-20 Aralık 2019
Türkiye elektrik sektöründe faaliyet gösteren kurumların temsilcilerinden oluşan bir
heyet, İspanya piyasasındaki en iyi AB uygulama örneklerini incelemek veTürkiye
elektrik piyasalarındaki potansiyel iyileştirmeleri değerlendirmek üzere 16-20 Aralık
2019 tarihlerinde Madrid’te bir çalışma ziyareti gerçekleştiriyor.
MADRİD, 16 Aralık 2019 - Türkiye enerji sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların temsilcileri,
İspanyol İletim Sistemi Operatörü (REE), Elektrik Borsası (OMIE), Enerji Bakanlığı (MITECO), Ulusal
Düzenleme Kurumu (CNMC) ve elektrik piyasası faaliyetleriyle ilgili diğer kuruluşlar ile toplantılar
yapmak üzere bir haftalık bir çalışma ziyareti için Madrid’e gidiyor. AB ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından ortak finanse edilen “Enerji Piyasalarının Geliştirilmesi” başlıklı Teknik Yardım projesi
kapsamında düzenlenen ziyaret, projenin ana yüklenicisi olan MRC Consultants and Transactions
Advisers (MRC) firmasının ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.
Bu proje Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 2013 programlama yılı kapsamında Enerji Sektörü
Programının (Faz 2) bir parçası olarak finanse ediliyor. Bu bağlamda, Enerji Piyasalarının Geliştirilmesi”,
İSO (TEİAŞ) ve piyasa işletmecisinin (EPİAŞ) operasyonel kapasitelerine ve Türk enerji piyasasına
katkıda bulunarak AB müktesebatına, yani AB Üçüncü Enerji Paketi’ne uyum sağlanması ve
müktesebatın uygulanması için daha iyi bir temel oluşturmayı hedefliyor.
Proje kapsamında seçilen Avrupa ülkelerine gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri, Türkiye’deki politika
yapıcıların ve paydaşların, yurt içi elektrik piyasası işleyişini AB’deki en iyi uygulama örnekleri
çerçevesinde geliştirmesine yardımcı oluyor.
Proje kapsamında 2018 yılı Kasım ayında da Roma’da
benzer bir çalışma ziyareti düzenlenmişti.
Çalışma ziyareti takvimi, Ekolojik Dönüşüm Bakanlığı (eski adı Enerji Bakanlığı) ve bu Bakanlığın teknik
birimi olan ve İspanya Entegre Enerji ve İklim Planına odaklanan Enerji Çeşitlendirme ve Enerji
Tasarrufu Enstitüsü (IDEA) ile yapılacak toplantıları içeriyor. Seyahat kapsamında Ulusal Düzenleme
Kurumu (CNMC) tarafından toptan satış piyasasının gelişimine ilişkin sunumlar gerçekleştirilecek.
İletim Sistemi Operatörü REE’ye yapılacak ziyarette isesınır ötesi piyasa entegrasyonuna ve
yenilenebilir enerji üretiminin yönetimine ilişkin konuları ele almak üzere dünyadaki en gelişmiş
merkezlerden biri olan REE kontrol merkezi ziyaret edilecek. . Bunlara ek olarak ziyaret gündeminde,
Borsa İşletmecisi (OMIE) ve enerji vadeli işlem piyasası takas merkezi (OMIClear) ile yapılacak
toplantılar da yer alıyor.
Türk heyeti, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Türkiye Enerji Borsası (EPİAŞ) ve Dünya Bankası’ndan katılan dokuz
temsilciden oluşuyor.
MRC, bünyesinde bulunan uzmanların AB tarafından finanse edilen bu proje gibi projeler vasıtasıyla
enerji ve gaz sektörünün gelişmesine uzun yıllardır verdiği destek vesilesiyle, Türk enerji kuruluşları ile
uzun süredir devam eden bir ilişki içinde olup 2018 yılında Pakistan Merkezi Enerji Satın Alma Kurumu
(CPPA) ve EPİAŞ arasında yapılan ortaklık gibi, üçüncü ülke kurumları arasındaki bire bir ortaklıkları da
desteklemektedir.

