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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ 
 

İngiltere ve Güney Kore Ham Petrol için Masada – Reuters 

İngiltere ve Güney Kore yetkilileri, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışının öncesinde, 

Kuzey Denizi ham petrolü için Koreli alıcılara sağlanan mevcut vergi indirimleri 

düzenlemesinin korunması için ikili görüşmelerde bulunduklarını açıkladı. Fakat iki 

ülkenin yetkilileri de nihai bir kararın yakın tarihte verilemeyeceği görüşünde. Asya'nın 

dördüncü en büyük ekonomisine sahip olan Güney Kore, 2012'den beri yürürlükte olan 

serbest ticaret anlaşması ile geçen yıl İngiliz Kuzey Denizi ham petrolünün üçüncü en 

büyük ithalatçısı olmuş ve İngiltere'nin en önemli gelir kaynaklarından biri haline 

gelmiştir. Meyvelerini en çok İngiltere’nin topladığı mevcut ticaret anlaşması, Avrupa 

Birliği ihracatçılarının petrollerini Güney Kore rafinerilerine vergisiz olarak satmalarına 

izin veriyor. Kamu şirketi Korea National Oil Corp.’a göre Güney Kore, geçtiğimiz yıl, 

2016’ya göre %83,5’lik bir büyüme ile, yaklaşık 34,11 milyon varil İngiliz ham petrolü 

ithal etti. Avrupa dışındaki ilişkilerini geliştirme çalışmaları yürüten İngiltere’nin bu 

mevcut plana göre, önümüzdeki Mart ayında Avrupa Birliği’nden çıkması ve 2020 

sonuna kadar halihazırda kullanımda olan anlaşmalarını bozmayacak bir geçiş dönemi 

yaşaması bekleniyor. 

 

Ürdün Yenilenebilir Hedefleri için Depolamaya Destek Veriyor – 

Bloomberg 

Ürdün, güneş ve rüzgâr enerjisindeki genişlemesini desteklemek için ilk elektrik 

depolama projesinde kararlı bir şekilde ilerliyor. Enerji ve Madeni Kaynaklar Bakanı 

Saleh Al Kharabsheh'e göre, Ortadoğu krallığı üçüncü çeyrekte 30 megavatlık bir 

batarya sözleşmesi imzalamayı planlıyor. Al Kharabsheh, Berlin'deki Energy Transition 

Forum’da yaptığı açıklamada, Ürdün'ün daha önce %10 olan 2020 hedefini geçmeyi 

ve 2020 yılına kadar elektriğinin %25'ini yenilenebilir enerjiden üretmeyi hedeflediğini 

açıkladı. Ülkenin yenilenebilir kaynaklara odaklanmasının arkasında, komşularına 

kıyasla, petrol ve gaz rezervleri bakımından fakir olması ve ithal enerjiye bağımlılığı 

yatıyor. Dünyanın en çok su sıkıntısı çeken ülkelerinden biri olan Ürdün’ün, istikrarlı 

bir yeşil enerji kaynağına sahip olması, her yıl ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının 

yaklaşık %15'ine denk gelen su pompalama maliyetini azaltmaya da yardımcı olacak. 

Al Kharabsheh açıklamasında bir sonraki adımının ise, güneş ve rüzgâr jenerasyonu 

maliyetlerindeki düşüş ile depolama olduğunu belirtti. 

 

 

https://www.reuters.com/article/us-oil-britain-southkorea/britain-south-korea-in-talks-to-protect-crude-oil-trade-idUSKBN1HT105
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-23/jordan-eyes-power-storage-as-next-step-in-green-energy-drive
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ABD Siber Güvenlik Düzenlemelerinde Sıkılaştırma Sinyalleri Veriyor 

– Bloomberg 

Nisan başında, bir siber saldırının birkaç ABD doğal gaz boru hattının iletişim 

sistemlerinin kapanmasına neden olduğunu paylaşmıştık. En az yedi boru hattı 

operatörü internet sitelerinde müşterileri ile paylaştıkları bildirimlerde üçüncü taraf 

elektronik iletişim sistemlerinin çöktüğünü ve hizmet kesintilerine bir “hack”in neden 

olduğunu doğrulamıştı. Saldırı, ABD’deki evlere ve işyerlerine gaz tedarikinin 

aksatılmasına ve kamu hizmeti sektöründe bir değişim dalgasının tetiklenmesine 

neden oldu. Müşterilerinin tersine şirketlerin, kanun koyuculara herhangi bir rapor 

sunmaması ve ülkenin 4 milyon kilometreyi aşan petrol ve gaz borularını denetleyen 

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi'ni (the U.S. Transportation Security Administration) 

uyarma gerekliliğinin olmaması, dikkat odağını saldırıdan öte, şirketlerin bu durumla 

nasıl başa çıktığına kaydırmıştır. Bu durum daha sıkı düzenlemelere gidilmesi 

sinyallerini verdi. Bu son saldırı, enerji tedarikçilerinden boru hattı operatörlerine ve 

petrol sondajcılarına kadar enerji şirketlerinin elektronik sabotajlara karşı giderek daha 

korunmasız hale geldiğini gösterdi. Ayrıca, küçük bir saldırının bile bir dalga etkisi 

yaratarak, fatura gecikmelerine hatta analistlerin ve yatırımcıların önemli hükümet 

raporlarında gaz stokları tahminlerini zorlaştırmasına neden olabileceğini göstermiştir. 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-06/cyberattack-wake-up-call-puts-pipeline-industry-in-hot-seat

