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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ 

 

Suudi Arabistan 2019’da da işbirliğine devam etmek istiyor – Wall 

Street Journal  

Suudi Arabistan Enerji Bakanı, pazar günü yaptığı açıklamada, OPEC'in ve diğer büyük 

petrol üreten Rusya gibi ülkelerin, bu yıl petrol üretim sınırlarının ötesine geçebilmek 

için işbirliği yolları bulmaları gerektiğini söyledi.  

Dünya petrol üretiminin %2’sine denk gelen, günde yaklaşık 1,8 milyon varil azaltmaya 

yönelik anlaşmadan dolayı, petrol fiyatları Haziran ayında yaklaşık 45$'dan 70$'a 

yükseldi. Falih, anlaşmanın zayıf yönlerine işaret ederek, OPEC liderliğindeki üretim 

indirimlerinin neredeyse on yılda tamamlanmasının, pahalı projelere yatırım yapmak 

için petrol endüstrisine yeterince güven vermediğini belirtti. Piyasanın dengelenmesinin 

2019 yılının başlarına kadar sürebileceğinin altını çizen Falih’in aksine Rusya Enerji 

Bakanı Novak, Pazar günü yaptığı açıklamasında "bu yıl piyasanın dengelenmesi 

gerektiğini düşünüyoruz" dedi. 

Çin, sanayiler üzerinde yeni 'özel' emisyon sınırlarını hazırlıyor - 

Reuters 

Bu yılın ilerleyen dönemlerinden itibaren Çin başlıca sanayi sektöründeki kuruluşlara 

“özel emisyon kısıtlamaları” uygulamaya başlayacak. Geçtiğimiz yıl hedeflenen temiz 

hava kalitesi için Çin’in kuzey bölgesindeki 28 şehirde tehlikeli partiküllerin 

konsantrasyonunu %10-25 azaltmaya zorlayan Çin, kısa vadeli programlar yerine daha 

kalıcı etkiye sahip uygulamalar yapmak istiyor. Çin'in Çevre Koruma Bakanlığı, web 

sitesinde Cuma günü yayınlanan bir bildiride, kuzeydeki 28 şehir için tüm yeni 

endüstriyel projelerin, 1 Mart'tan itibaren çevresel etki değerlendirmeleri yapılırken 

daha sert emisyon sınırlamalarına uyması gerektiğini söyledi.  

Fransa 2023 yılına kadar rüzgar enerjisi kapasitesini ikiye katlamak 

için on adımlık plan yapıyor – Reuters 

Perşembe günü Fransız hükümeti, kurulu üretim kapasitesini 2023 yılına kadar iki katına 

çıkarmak için idari prosedürleri basitleştirecek ve rüzgar enerjisi projelerinin 

geliştirilmesini hızlandıracağı on adımlık bir plan açıkladı. Fransız hükümeti önerilen 

reformların, rüzgar enerjisi projelerinin tamamlanması ve elektrik şebekesine 

bağlanması için gerekecek zamanı yarıya düşüreceğini belirtti. Başarılı olunursa, 2023 

yılına kadar 26 gigawatt (GW) denizde rüzgar enerjisi üretim kapasitesine sahip olmayı 

hedefleyen hükümet, şu anki 12,9 GW’lık üretime kıyasla ülkenin yenilenebilir enerji 

hedeflerine ulaşma çabalarına büyük katkıda bulunabilir. 

https://www.reuters.com/article/us-global-oil/oil-reaches-multi-year-highs-despite-signs-of-overheated-market-idUSKBN1EZ03D
https://www.reuters.com/article/us-global-oil/oil-reaches-multi-year-highs-despite-signs-of-overheated-market-idUSKBN1EZ03D
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Trump’ın enerji ithalatındaki %30’luk tarifesi küresel sektörü 

kızdırdı -  FinancialTimes 

Güneş sektörü, Trump yönetiminin açıkladığı güneş enerjisi hücreleri ve panellerinin 

ABD'ye ithalatına ilişkin tarifelerin piyasanın büyümesini yavaşlatacağı ve on binlerce 

işe mal olacağı konusunda uyardı. ABD’nin proje geliştirici ve yükleyici firma olarak 

kullandığı Asya ülkeleri bu kararın uygulanmasından korkuyorlardı. Ancak, ithalatın yerli 

sanayide ‘ciddi yaralara’ yol açabileceği neden gösterilerek Trump yönetimi tarafından 

bu tarifeye karar verildi. SunPower ve Sunrun gibi şirketler, bu kararın uzun vadede 

ülkeye zarar vereceğini düşündüklerini açıkladı. Güneş Enerjisi Endüstrileri Birliği, bu 

kararın 23.000 kişinin iş kaybına sebep olacağını, bu sayının güneş sektöründe 260.000 

kişi olduğu düşünülürse toplamda sektörde %9’luk bir işgücü kaybına denk geldiğinin 

altını çizdi. 

Yazılım korsanları enerji santrallerinde dönüm noktası olacak bir 

saldırı gerçekleştirdi: Triton -  The Guardian  

Bilgisayar korsanları “dönüm noktası” denilebilecek bir saldırı gerçekleştirdi. Nükleer, 

petrol ve doğalgaz santrallerinde kullanılan kritik güvenlik sistemlerine sızılan saldırıda, 

bir elektrik üretim santralinin durdurulduğu bildirildi. Suudi Arabistan’da yaşandığı 

tahmin edilen olayın tam olarak nerede gerçekleştiği belirsizliğini koruyor. Bu saldırının 

güvenlik sistemlerine sızılan ilk saldırı olduğu kayıtlara geçti. Devlet destekli oldukları 

tahmin edilen saldırganların Schneider Electric (SE)’nin geliştirdiği Triconex endüstriyel 

kontrol sistemlerine (ICS) sızdığı duyuruldu. FireEye güvenlik şirketinin araştırmasına 

göre Triton adını verilen yazılım ile saldırganların santralin uzaktan kontrol sistemlerini 

ele geçirdikleri, kontrolörlerin durumu fark etmeleri üzerine sistemi kapatarak müdahale 

ettikleri bildirildi.  

Dragos’tan siber güvenlik uzmanı Sergio Caltagirone’e göre bu saldırı bir dönüm noktası 

olabilir. Symantec güvenlik şirketinin yaptığı açıklamaya göre ise de Ağustos 2017’den 

bu yana güvenlik sistemlerinin bağlı olduğu Windows tabanlı bir bilgisayarda Tritonun 

aktif olduğu, geçmişte buna benzer az sayıda saldırı girişiminin gerçekleştiği ancak 

başarılı olunmadığı belirtildi.  Triton, ICS’i hedef alan ilk ve en önemli saldırı olan 

STAXNET ve geçtiğimiz yıl Ukrayna elektrik şebekesini hedef alan Industroyer 

yazılımlarını hatırlattı. Schneider ise yaptığı açıklamada, bulgular olayın izole bir 

sistemde gerçekleştiğini ve Triconex sisteminin zafiyetinden kaynaklanmadığını 

gösterdiğini belirtildi. Konu ile ilgili araştırmalara devam edildiğinin altı çizildi.  

Federal Enerji Düzenleme Komisyonu (FERC) siber güvenlik 

raporlama standardının iyileştirilmesini önerdi -  Electric Light&Power 

FERC, siber güvenlikle ilgili olaylarda zorunlu raporlama sisteminin iyileştirildiği Kritik 

Altyapı Korunma (CIP) Güvenilirlik Standardının revizyonu için öneride bulundu. Bu 

iyileştirmeye elektrik sistemine yapılacak saldırıların önünü açacak olaylar da eklendi.  

Mevcut standarda göre (CIP -008-05 Cyber Security- Incident Reporting and Response 

Planning) siber tehdit ancak bir ya da daha fazla güvenilirlik görevini (reliability tasks) 

https://www.ft.com/content/288cac76-000c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5
https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/15/triton-hackers-malware-attack-safety-systems-energy-plant
http://www.elp.com/articles/2017/12/ferc-proposes-new-standard-to-improve-cybersecurity-reporting.html
http://www.elp.com/articles/2017/12/ferc-proposes-new-standard-to-improve-cybersecurity-reporting.html
http://www.elp.com/articles/2017/12/ferc-proposes-new-standard-to-improve-cybersecurity-reporting.html
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ihlal etmesi durumunda bildirim zorunluluğu olduğunu belirten FERC yetkilileri, bu 

durumun elektrik şebekesi için güvenliği sağlayıp sağlayamadığı konusunda endişelerin 

olduğu belirtildi. Bu sebeple raporlama kapsamının sorumluluk sahibi firmaların 

Elektronik Güvenlik Parametreleri, yardımcı Elektronik Erişim Kontrol ya da İzleme- 

Takip Sistemlerini zaafa uğratan ya da zaafa uğratmaya yönelik tüm girişimleri de 

kapsayacak şekilde değiştirilmesi için düzenleme yapılacağını açıklandı.     

Bunun yanında ilgili standarda şunlar da eklenecek; 

• Raporlamanın kalitesinin artırılması için raporda istenen bilgilere yer verilmesi ve 

belirlenen konularda karşılaştırmayı kolaylaştırmak amacıyla önceden belirlenen 

alanlarda istenen bilgilerin takibi yapılması, 

• Sunulan bir raporda yenileme ve düzeltme istendiğinde bununla ilgili bir son tarih 

belirlenmesi 

Hazırlanan raporlar Elektrik Bilgi Paylaşım ve Analiz Merkezi ile Endüstriyel Kontrol 

Sistemleri Siber Acil Durum Müdahale Takımına da gönderilecek. Bu değişiklikle birlikte 

kötü sonuçlar doğursun ya da doğurmasın her şart halinde yaşanan olayların 

raporlanması zorunluluğu getirildi ifade edildi. 


