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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ 
 

Teknoloji Devleri Yenilenebilir Enerjide Lider Durumda – Bloomberg & 

Financial Times & Bloomberg 

Google, rüzgar ve güneş enerjisinin en büyük alıcıları haline gelen büyük teknoloji 

şirketleri arasından sıyrılarak yenilenebilir enerjide lider konuma geldi. Alphabet, geçen 

sene tüm veri merkezlerinin ve küresel operasyonlarının güç ihtiyaçlarını karşılamaya 

yetecek kadar yenilenebilir enerji satın alarak ABD'de yenilenebilir enerjinin en büyük 

kurumsal alıcısı haline geldi. Şirket geçtiğimiz yıl tüm küresel operasyonlarını yürütmek 

için yaklaşık 7 terawatt-saat elektrik kullanmış, şirketin toplam enerji satın alma 

sözleşmeleri dünya çapında rüzgar ve güneş çiftlikleri için 3 milyar dolardan fazla 

yatırım yapılmasına neden olmuştur. Alphabet’i Mart ayında ABD'deki en büyük 

fotovoltaik enerji alımının bir parçası olarak 315 megawatt güneş enerjisi satın 

alacağını açıklayan Microsoft takip ediyor. 

Latin Amerika’da Enerjide Yeni Bir Çağ – Reuters & Reuters 

Petrol üreticisi Latin Amerika ülkelerinin birçoğu uzun zamandır yabancı firmalardan 

gelen yatırımları reddetmiş, geniş rezervlerini hükümetlerinin ve devlet yönetimindeki 

petrol şirketlerinin sıkı kontrolü altında tutmuştu. Bölgeyi sene içinde etkisi altına alan 

serbest piyasa enerji reformları ile Latin Amerika bu yıl tarihindeki en geniş ihale 

serisine ev sahipliği yapma kararı aldı. Yabancı sermaye için yaklaşık 1.100 petrol ve 

gaz bloğu açılacak olan ihaleler ile Exxon Mobil, BP ve Royal Dutch Shell gibi şirketlerin 

sıkı bir rekabete girmesi ve bölgeye milyarlarca dolarlık yatırım çekmesi bekleniyor. 

Uzmanlar yatırım için bu çağrının bölgedeki ülkelerin kendi rezervlerini keşfetmek ve 

geliştirmek için yeterli nakit ya da teknolojiye sahip olmadığının kabulünü yansıttığına 

inanıyor. 

ABD’de Siber Saldırı Boru Hattı Şirketlerini Vurdu – Bloomberg 

En az beş ABD boru hattı şirketi, elektronik haberleşme sistemlerinin son birkaç günde 

kilitlendiğini, aralarından dört şirket ise bu kesintilerinin bir siber saldırı sonucu 

olduğunu doğruladı. Energy Services Group tarafından yönetilen bir elektronik sistemi 

hedef alan saldırı, piyasa değeri bazında ABD'nin en büyük ikinci kamu kuruluşu olan 

Duke Energy Corp.'un tüketici verileri kaygıları nedeniyle sistemden çıkmasına neden 

oldu. Müşteriler, aylık faturalarında gecikme yaşayabileceklerine veya faturalarını 

kısmi olarak alabileceklerine dair uyarıldı. Enerji Hizmetleri Grubu, sistemlerinin 

yeniden çalışır hale geçtiğini ve güvenli bir şekilde hizmet vermeye devam etmek için 

test ve sistem doğrulama işlemlerine devam ettiklerini açıkladı. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-03/microsoft-continues-clean-energy-buying-spree
https://www.ft.com/content/3f259ae2-381a-11e8-8eee-e06bde01c544
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-04/google-bought-enough-clean-power-for-whole-company-and-then-some
https://www.reuters.com/article/us-latam-oil-reform-factbox/factbox-latin-america-holding-record-number-of-oil-auctions-this-year-idUSKCN1H90UX
https://www.reuters.com/article/us-latam-oil-reform-analysis/latin-american-nations-compete-for-capital-in-surge-of-oil-auctions-idUSKCN1H90UJ
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-04/cyberattack-bleeds-into-utility-space-as-duke-sees-billing-delay

