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Türkiye Cumhuriyeti Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu toplantısı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak ve Avrupa Komisyonu Enerji ve İklim Değişikliği 

Komiseri Sayın Miguel Arias CANETE tarafından 28 Ocak 2016 tarihinde, İstanbul’da 

düzenlenmiştir. Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu her iki tarafın da enerji sektöründeki 

işbirliğini geliştirmeye atfettiği önemin somut bir tezahürüdür.  

Her iki taraf enerji tedarik kaynaklarını güvence altına almak, çeşitlendirmek ve bu 

kaynaklardan üretilen enerjinin rekabetçi bir pazarda alıcı bulmasını sağlamak amacıyla 

işbirliğine devam edecektir. Toplantıda, gaz, nükleer güvenlik, enerji verimliliği ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin hususlar dahil olmak üzere, Türkiye ve AB için 

önemli olan konular ele alınmıştır. Teknik gruplar gerekli görüldüğü zamanlarda toplanarak 

bu hususları daha detaylı tartışacaktır. 

Taraflar, Türkiye’nin AB enerji güvenliği için temel ülke ve bölgesel enerji ticaret merkezi 

olarak önemini vurgulamış ve Güney Gaz Koridorunun başarılı bir şekilde uygulanmasına 

yönelik ortak kararlılıklarını yeniden tasdik etmişlerdir. Güney Gaz Koridorunun zamanında 

tamamlanması, gazın 2020 yılında Avrupa’ya akışının sağlanması açısından kritiktir. Bu 

bağlamda, Türkiye’nin, yakın gelecekte 2. toplantısı düzenlenecek olan Güney Gaz Koridoru 

İstişare Kurulunda aktif rol oynayacaktır. Tüm katılımcı ülkeler ve hissedarları bir araya 

getiren mezkur İstişare Kurulu, Güney Gaz Koridorunun geliştirilmesini siyasi anlamda 

güçlendirmek amacıyla düzenli olarak yapılmaktadır. 

Hazar Bölgesindeki doğal gaz kaynaklarının mevcudiyeti, Komisyoner Arias Canete ve Bakan 

Albayrak tarafından ele alınmış ve Hazar’ın ilave gaz kapasitesinin, Güney Gaz Koridoruna 

dahil edilmesi için karşılıklı kesintisiz görüşmelerin önemi vurgulanmıştır.  Taraflar, ilave 

bölgesel kaynakların taşınmasına ilişkin beklentilerini ve bölgesel işbirliğinin önemini 

tartışmıştır. Türkiye, boru hattı ve enterkoneksiyon projeleri ile AB arz güvenliğine katkı 

sağlama konusunda üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır.  

Doğalgaz tedarikinin Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden AB’ye en uygun şekilde sağlanması ve 

orta ve uzun vadede Türkiye’nin bölgesel gaz ticaret merkezi pozisyonuna katkı sağlayacak 

doğalgaz depolama koşullarının iyileştirilmesi ve LNG kapasitelerinin artırılması hususunda 

birlikte daha yakın çalışmaya ilişkin fikir alış-verişinde bulunulmuştur.  Hem AB,  hem de 

Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi göz önünde bulundurularak, tüm bu 

konuların yakın gelecekte daha fazla incelenmesi kararlaştırılmıştır.   
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Bakan Albayrak ve Komisyoner Canete, Türkiye Ulusal İletim Sistemi Operatörü TEİAŞ ve 

Avrupa Şebekeleri Elektrik İletim Sistemi Operatörü ENTSO-E arasında 14 Ocak 2016 

tarihinde imzalanan ve TEİAŞ’ın, ENTSO-E’nin 2009 yılında kuruluşundan bu yana ilk 

gözlemci üyesi olmasına olanak sağlayan anlaşma ile ilgili memnuniyetlerini ifade 

etmişlerdir. Elektriğin, her iki taraftaki tüketicilerin yararına, her iki yöne serbest akış 

sağlayacağı anlamına gelen bu işbirliği, Sn. Albayrak ve Sn. Arias Canete tarafından ileri 

düzey işbirliği olarak belirtilmiştir.  Taraflar, TEİAŞ’ın ENTSO-E’ye tam üyeliği için atılması 

gereken adımlara yönelik gerekli çalışmaların yapılması konusunda isteklerini ifade 

etmişlerdir.  

Taraflar COP 21 Paris Anlaşmasını ve söz konusu Anlaşmanın uygulanmasına yönelik 

politikaları tartışmışlardır. AB Türkiye’nin sınıflandırılmasına yönelik pozisyonunu not 

etmiştir. 

Ek olarak, Komiser Arias Canete ve Bakan Albayrak, AB’ye giriş sürecine ilişkin ilerlemeyi 

not etmiştir. Bu kapsamda, Komiser,  Türk enerji mevzuatının, AB müktesebatı ile uyumuna 

ilişkin taramanın halihazırda Avrupa Komisyonu’nunca yapılmakta olduğunu belirtmiştir. 

Komisyon, söz konusu hazırlık çalışmalarını, 2016 yılının birinci çeyreğinde tamamlamaya 

yönelik kararlılıklarını bir kez daha ifade etmiştir.  Bu çerçevede, Üst Düzey Enerji 

Diyaloğunun ikinci toplantısının Avrupa Komisyonu’nun enerji faslı tarama raporunun 

yenilenmesi çalışmalarını sürdürdüğü sürece denk gelmesi, karşılıklı bilgi alışverişi açısından 

yararlı olmuştur.   

Sn. Arias Canete ve Sn. Albayrak, karşılıklı çıkarlara dayalı enerji hususlarını ele almak ve 

değerlendirmek, ayrıca her iki Taraf için sürdürülebilir, rekabetçi ve düşük maliyetli enerjiyi 

güvence altına almak amacıyla işbirliğinde bulunmak üzere düzenli olarak bir araya gelme 

konusunda mutabakata varmışlardır.   

İstanbul, 28 Ocak 2016 


