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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ 
 

Suudi Arabistan ve Rusya LNG Alanında İş Birliklerini Genişletiyor – 

Bloomberg 

Rusya ve Suudi Arabistan, petrol pazarını başarılı bir şekilde kontrol etmelerini 

sağlayan iş birliklerinin arkasından bu başarıyı yeni alanlara genişletmek için 

çalışmalara başladı. Rusya Devlet Başkanı Putin’in geçen sene LNG endüstrisine öncelik 

vermesi ile hareketlenen LNG pazarında, Rusya gaz üreticisi Novatek PJSC’nin 20 

Milyar $’lık Arktik LNG–2 projesine Suudi devi Aramco’nun oldukça ilgili olduğu ve 

ortaklık için ciddi araştırmalara başladığı haberler arasında. Hem Rusya Enerji Bakanı 

Novak’ın ve hem de Suudi Arabistan Enerji Bakanı al-Falih’in geçen hafta yaptığı 

açıklamalar iki ülkenin de bu ortaklığa oldukça sıcak baktığı ve diğer ortaklıklara öncü 

olmasını temenni ettikleri yönünde. Yapılan açıklamalarda ortaklık kurulabilecek diğer 

projeler arasında iki nükleer reaktör de var. 

DEWA’dan Enerjiye 22 Milyar $ – Bloomberg 

Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) CEO’su Al Tayer, önümüzdeki 5 yılda 

DEWA’nın enerji projelerine 81 Milyar Dirham (22 Milyar $) yatıracağını açıkladı. Al 

Tayer hedeflerinin yenilebilir enerjiyi 2050 yılına kadar elektrik üretiminin %75’ini 

karşılar hale getirmek olduğunu vurguladı. DEWA’nın inşasına devam edilen projeleri 

arasında bölgenin ilk pompaj depolamalı hidroelektrik santrali ve dünyanın en büyük 

güneş enerji parkı da var. 

Petrol Üreticileri İş Birliğine Devam Sinyalleri Veriyor –  

Financial Times 

Rusya Enerji Bakanı Novak dünya petrol üreticileri arasında üretimde herhangi bir 

kısıtlama için ortak bir kararın çıkmasının 5 aya yakın bir zaman alabileceğini açıkladı. 

Geçen sene ortak bir kararla 2018 yılı boyunca uygulamada olacak üretim 

kısıtlamalarına karar veren üreticilerin bu süreçte petrol piyasasını takip etmesi ve 

gerekirse yeni bir kararla yeni bir strateji belirlemesi bekleniyordu. Novak, anlaşmanın 

artık dünya stoklarını 5 yıllık ortalamasına geri çekmekten bir adım daha ileriye 

götürülerek ana hedefin OPEC ve müttefikleri ile kesin bir şekilde belirlenmesinin 

zamanının geldiğini savundu. Novak’ın açıklaması ABD’nin üretimini artan petrol 

fiyatlarının etkisiyle hızla artıracağı tahminlerinin hemen arkasından geldi. Özellikle 

Rusya ve Suudi Arabistan’ın ayrı alanlarda da işbirliği arayışına girmesi petrol 

üreticilerinin gösterdiği bu ortak duruşun bu sene ile kısıtlı kalmayacaığını 

göstermekte.   

 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-14/russia-saudis-may-go-beyond-their-oil-alliance-with-lng-deal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-13/dubai-plans-22-billion-of-energy-projects-over-next-five-years
https://www.ft.com/content/d07a6fd0-0ff3-11e8-8cb6-b9ccc4c4dbbb
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Cheniere, Çin ile uzun vadeli LNG ihracat anlaşması imzaladı – 

Financial Times  

Pekin, enerji sistemini kömürden uzaklaştırmak ve hava kirliliği ile mücadele etmek 

için Çin'e gaz ithalatı hız kazandı. Ülkenin 2030 yılına kadar dünyanın en büyük LNG 

ithalatçısı olması bekleniyor. Bu bağlamda, ABD'den Çin'e LNG tedarik edilmesi için ilk 

defa uzun vadeli bir sözleşmenin Cheniere Energy tarafından imzalanmış olması diğer 

şirketlerin yeni ihracat projeleri başlatmasının umutlarını artırdı. Çin’deki alıcıları uzun 

vadeli taahhütlerde bulunmaya ikna edilebileceğini göstererek diğer istekli tedarikçileri 

de teşvik edecek. Çin, geçtiğimiz yıl Meksika ve Güney Kore'den sonra ABD LNG 

ihracatının üçüncü büyük pazarı oldu; ancak şimdiye kadar Çin, ihracatçıların yeni 

tesislerini finanse edebilecek uzun vadeli sözleşmeleri kullanmak yerine spot kargo 

satın alıyordu. Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) , Cheniere ile yılda 1,2 milyon ton LNG 

satın alma sözleşmesi yaptı. Sevkiyatların bir kısmı bu yıl başlayarak 2043 yılına kadar 

sürecek. 

Petrol fiyatları toparlandı, ancak IEA stokların endişe kaynağı 

olacağını tahmin ediyor - Reuters 

OPEC Pazartesi günü yaptığı açıklamada, dünya petrol talebinin bu yıl 1,59 milyon v/g 

artarak önceki tahmine göre 60.000 v/g artışla 98,6 milyon v/g'ye ulaşmasını 

beklediğini söyledi. OPEC ve Rusya da dahil olmak üzere diğer üreticiler 2017'den beri 

arzı düşürüyor. Kesintilerin 2018 yılına kadar sürmesi planlanıyor. Üretimde kesinti 

olmasına rağmen, Uluslararası Enerji Ajansı(UEA)'na göre, küresel petrol arzının bu yıl 

talebi geçeceğini ve stokları düşürme çabalarının beklentilerin altında kalacağını 

tahmin ediyor.  Petrol fiyatları da buna bağlı olarak geçen hafta altı seans boyunca 

düşerek dalgalı bir borsa ortamında yılın kazançlarını yok etti. Fiyatların düşmesi talep 

beklentisini de artırdı. UEA, küresel talep tahminini %7,7 yukarı yönlü revize etti. 

AB, üyelerinin hava kirliliğine karşı önlemlerini inceliyor - Reuters 

Avrupa Komisyonu,  AB hava kirliliği kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle önümüzdeki 

ay, aralarında Almanya, İngiltere ve Fransa’nın da bulunduğu dokuz üye ülkeye karşı 

yasal işlem başlatılıp başlatılmayacağına yönelik kararını verecek. Komisyon sözcüsü, 

İtalya, İspanya, Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'yı da içine alan 

ülkelere, azot oksit ve partiküler madde (PM) gibi kirleticileri azaltmak, "ek güvenilir, 

zamanında ve etkili tedbirler" sunmak için 10 gün verildiğini bildirdi.  

Buna bağlı olarak ilgili ülkeler tedbirler almaya devam ediyor. Almanya, 11 Şubat tarihli 

Komisyon'a gönderdiği bir mektupta, hava kalitesi sorunlarından muzdarip olan 

şehirlerde toplu taşımayı serbest bırakma planlarını düşündüğünü söyledi. Fransa 

Çevre Bakanı yerel yetkililerle Mart ayı sonuna kadar bir plan hazırlanması için kirlilik 

sınırlarını ihlal eden alanlarda bir toplantı planladığını söyledi. İtalya, hava kalitesini 

iyileştirmek için "önümüzdeki yıllarda" 6,5 milyar € harcama planlarını açıklayan 

mektubunu geçen hafta Brüksel'e gönderdi. AB Komisyonu yeterli bulmazsa, ülkeleri 

Avrupa'nın en üst mahkemesine götürebilir. 

https://www.ft.com/content/cf27354a-0dbf-11e8-8eb7-42f857ea9f09#myft:my-news:grid
https://www.reuters.com/article/global-oil/update-7-oil-prices-rebound-but-iea-forecast-stokes-supply-worries-idUSL4N1Q32WC
https://www.reuters.com/article/us-eu-environment-pollution/eu-studying-if-members-doing-enough-to-avoid-penalties-over-air-pollution-idUSKCN1FX2C2

