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‘Türkiye enerji ticaret merkezi olmak istiyor’

‘Doğalgaz ticaret merkezi olma yolunda atması gereken adımlar’

Mustafa Yılmaz Forum’un ikinci 
gününde yaptığı konuşmada özel sektör 
oyuncuları ve kamu arasında kurulan 
iş birliğinin mutluluk verici olduğunu 
söyledi. Türkiye’nin enerji sektöründe 
ciddi bir yapıya sahip olması ve bölgede 
etkin bir rol oynamasının tüm paydaşlar 
tarafından hedeflendiğinin altını çizen 
Yılmaz, “Bunun için hepimiz elimizden 
gelen gayreti göstermeliyiz. Özel 
sektör olmasa biz olmayız, bizim kaliteli 
düzenlememiz olmasa sizlerin büyümesi 
çok zor.” dedi.

Yılmaz bu sistem içinde statik bir 

kurum olunmaması gerektiğini ve risk 
yönetimi kabiliyetinin iyi bir biçimde 
geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. 14 
senedir sektörün içinde olduğunu ve 
bu süre zarfında çok ciddi adımlar 
atıldığını sözlerine ekleyen Yılmaz, piyasa 
oyuncuları ve tüm tarafların piyasayı 
dikkatlice izleyip, hızlı bir şekilde karar 
almasının şart olduğunu ve bundan 
sonra tamamen sektöre odaklanarak, 
daha az problemin olduğu ve ticaretin 
geliştiği bir sürecin yaşanacağına 
inandığını açıkladı.

“Eskiden Türkiye’den köprü olarak 

bahsedilirdi; 
biz yalnız 
köprü olmak 
istemiyoruz aynı 
zamanda ticaret 
merkezi olmak 
istiyoruz. Türkiye 
bu yolda hızlı 
adımlar atacak” 
diyen Yılmaz, yeni 
stratejiler geliştirerek enerji sektörünün 
diğer sektörlere göre daha hızlı ve daha 
fazla gelişmesi gerektiğini düşündüğünü 
ifade etti.

PETFORM Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Gaz Grubu Başkanı Sayın Rıdvan 
Uçar, ticaret merkezi ifadesini detaylı bir 
şekilde tanımlayarak böyle bir hedefe 
ulaşabilmek adına atılması gereken 
adımları ve çözüm önerilerini içeren bir 
sunum gerçekleştirdi.  

Sektörün şekillenmesinde algının 
önemine değinerek, kendimizi ne 
şekilde görüyorsak geleceğin de 
o yönde şekilleneceğini belirten 
Uçar, ticaret merkezi olunamaması 
durumunda, kaynak çeşitliliğinin 

sınırlı kalacağına, kaynak ülkeler ile 
pazarlık gücünün azalacağına ve global 
pazarda oluşan fırsatlardan yeterince 
yararlanılamayacağına değindi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak’ın “Enerjideki bağımlılık 
stratejisini doğru ve güçlü yönetirseniz 
ulusal güvenliğiniz de o ölçüde güçlü bir 
diplomasiye ve dış politikaya pencere 
açar.” sözüne atıfta bulunan Uçar, bu 
bakış açısının tüm sektör paydaşları 
tarafından benimsenmesinin piyasa 
gelişimi için oldukça önemli olduğunu 

düşündüğünü 
belirtti. 

Uçar 
Türkiye’nin 
transit ülke 
konumunda 
kalmaktansa 
serbest pazar 
yöntemini 
benimseyerek ticaret merkezi olma 
yolunda önemli adımlar atabileceğini 
sözlerine ekledi. 

Mustafa Yılmaz 

EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet Ertürk Forum’un ilk gününde 
yapılan çalışmaları değerlendirdi 

EPDK Başkan Yardımcısı Mehmet 
Ertürk forumun ilk gününde 
gerçekleştirilen oturumlar sonrasında 
EPDK tarafından ilk günün çıktılarının 
değerlendirildiğini ve bir sonuç 
bildirgesinin hazırlandığını ifade etti. 

Ertürk, Sürekli Ticaret Platformu 
içerisinde komşu ülkeler ve AB 
ülkelerinde görüldüğü gibi günlük 
referans fiyatının oluşacağı, buna bağlı 
olarak dengeleme gazı fiyatının STP 
fiyatları ile bağıntısının oluşturulup, 
iletim sistemindeki dengesizliklerin 
fiyatlanacağı bir sistemin kurulmasının 
planlandığını vurguladı. 

Ertürk sürekli ticaret platformuna 

katılım ve bu piyasada ticaret yapmanın 
gönüllülük esasına dayanması sonucu, 
yalnızca sistem kullanıcısı olarak 
kalmak isteyebilecek lisans sahiplerinin 
konumlarının ayrıca düzenlenebileceğini 
belirtti. 

Bunlara ek olarak dengesizliklerden 
oluşan bakiyenin yansıtılması yani yeni 
bir kavram olarak ortaya çıkan DOBY 
(Dengesizlikten Oluşan Bakiyenin 
Yansıtılması) formülü üzerinde de bazı 
görüş ayrılıkları olduğunun altını çizen 
Ertürk, bu konunun da EPDK tarafından 
netleştirileceğini söyledi.

Ertürk EPDK’nın, hatalı okumaya 
ilişkin verilerin düzeltilmesine ilişkin ŞİD 

hükümlerinin 
düzenlenmesi 
ve bu hususların 
dengesizliklerin 
uzlaştırılmasına 
etkisinin ortaya 
konulması, bu 
esnada gaz 
yılı içerisinde 
veya sonrasında tespit edilecek hatalı 
okumanın hangi koşullara tabi olması 
gerektiği, geriye mi yoksa ileriye 
dönük bir sonuç mu doğurması 
gerektiği, hukuki ihtilafların nasıl önüne 
geçilebileceği gibi hususlarda da 
çalışmalarına devam edileceğini belirtti.

Mehmet Ertürk 

Rıdvan Uçar


