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16 Mayıs- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü Genel Sek-
reteri Abdullah El-Bedri, petrolün varil fiyatı en az 
bir ay süreyle 50 doların altında seyretmedikçe yeni 
bir üretim kısıntısına gitmeyeceklerini söyledi. 

17 Mayıs- Enerji Bakanı Hilmi Güler, özel sektör 
temsilcilerine, “lisansların üzerine yatmayın, bir 
an önce yatırım yapın” çağrısında bulundu. 
- Maliye Bakanlığı tarafından vergi cezası 275 
milyon YTL’ye düşürülen Petrol Ofisi, 2007’nin 
ilk çeyreği için 224 milyon YTL zarar ettiğini 
beyan etti. 

18 Mayıs- BOTAŞ’ın Tuz Gölü Doğalgaz Deposu için 
gerekli olan su temini ihalesi, tekliflerin yaklaşık 
maliyetlerin üzerinde olması gerekçesiyle iptal 
edildi ve deponun 1 yıl gecikeceği açıklandı. 

19 Mayıs- EPDK, BOTAŞ’ın 2007 yılı transit doğal gaz 
iletimi dahil ulusal iletim şebekesi yatırım progra-
mını onayladı. Kurulun konuya ilişkin kararı, Resmi 
Gazete’de yayımlandı. 

21-22 Mayıs- Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği’nin 
düzenlediği 6. Yatırım ve Düzenleme Konferansı, 
İstanbul’da yapıldı. EPDK’nın ev sahipliğinde ya-
pılan toplantıya tüm üye düzenleyici kurumların 
başkanları katıldı. 

22 Mayıs- Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden 
ABD’li AES ve İbrahim Çeçen Yatırım Holding A.Ş. 
ortaklığı ile kurulan AES-IC İÇTAŞ Enerji Üretim 
ve Ticaret A.Ş., Türkiye’de hidroelektrik santrali 
yatırımı yapacağını açıkladı. 

24 Mayıs- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5654 
sayılı Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İş-
letilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun’u kısmen 
TBMM’ye iade etti.
-EÜAŞ tarafından, daha önce 23 Ocak olarak ilan 
edilen, ancak 27 Mart ve sonra da 29 Mayıs’a er-
telenen Afşin-Elbistan C ve D kömür sahalarının 
rödevans ihalelerinin son teklif verme tarihi bu kez 
28 Haziran’a ertelendi.

25 Mayıs- Ankara doğalgaz dağıtım hizmetinin 
EGO’dan ayrılarak başka bir şirkete devredilmesi 
ve bu şirketin de özelleştirilmesine yönelik 5669 
sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’de 
yayımlandı. 

26 Mayıs- EPDK tarafından çıkartılan “Petrol Piyasası 
Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.
- DSİ tarafından Fethiye Bölgesi Eşen Çayı üze-
rindeki Burgular Hidroelektrik Santrali için açılan 
ihaleyi Kiler Holding bünyesinde yer alan Ekol 
Enerji aldı. 

27 Mayıs- EPDK tarafından çıkartılan “Kaçak Petrolün 
Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

28 Mayıs- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in 
iade ettiği nükleer yasa tasarısı, TBMM Sanayi ve 
Enerji Komisyonu’nda yeniden kabul edildi. 

29 Mayıs- BOTAŞ Genel Müdür Vekili Saltuk Düzyol, 
vergi borçlarından dolayı kamu kuruluşlarından 
tahsilatlarına haciz konulduğunu doğruladı. 

30 Mayıs- EGO’nun özelleştirilmesiyle ilgili yasa 
TBMM’de kabul edildi.

-EPDK’nın Çalık-Indian Oil Company ortaklığının 
Ceyhan’a rafineri ve petro-kimya tesisleri kurma-
sına izin verdiği açıklandı. 

1 Haziran-MTA Niğde’nin Bor İlçesinde yaptığı havza 
etüdü çalışmalarında petrol buldu.

3 Haziran- Rekabet Kurulu Başkanlığı görev süresi sona 
eren Mustafa Parlak, çocuklarının kurduğu enerji 
şirketinin başına geçeceğini açıkladı. 

4 Haziran- BTC ham petrol boru hattının gelirinin 1 yıl 
içinde 62 milyon dolara ulaştığı bildirildi. 
- TETAŞ, özel sektörden 3.17 milyar kilovatsaat 
elektrik alımı için çıktığı ihalede 13 firmanın ön 
yeterlilik aldığını açıkladı. 

5 Haziran- EPDK tarafından çıkartılan “Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Tek-
nik Düzenlemeler Hakkında Yönetmelik” Resmi 
Gazete’de yayımlandı.
- Enerji Bakanı Hilmi Güler, Nabucco Projesi’nde 
geri adım olmayacağını söyledi. 

6 Haziran- İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan “Kaçak 
Petrolün Yakalanması Halinde İhbar Edenlere ve 
Yakalayan Kamu Görevlilerine İkramiye Ödenme-
sine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
Resmi Gazete’de yayımlandı.
- EPDK tarafından çıkartılan “Elektrik Piyasası Li-
sans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.
- AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Komiseri 
Andris Piebalgs, nükleer enerji konusunun çok 
zorlayıcı olduğunu, enerji elde etmenin daha basit 
yolları olduğunu belirterek, Türkiye’yi bu yolları 
kullanmaya çağırdı. 

7 Haziran- PETKİM ihalesinde son teklif verme tarihi 
25 Haziran’a uzatıldı. 

12 Haziran- “Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişik-
lik Yapılması Hakkında Kanun” Resmi Gazete’de 
yayımlandı.
- “Serbest Bölgelerde Uygulanacak Elektrik Ta-
rifelerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı” Resmi 
Gazete’de yayımlandı.
- Türkiye’ye gelen IMF 1. Başkan Yardımcısı John 
Lipsky, elektrikte özelleştirmelerin gerekli olduğu-
nu, bunun için de gerçekçi bir tarifeye geçilmesi 
gerektiğini söylerken, elektriğe zam yapılmasını 
istedi. 

13 Haziran- “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli 
Sular Kanunu” Resmi Gazete’de yayımlandı.
- Turcas Elektrik, EON Kraftwerke Gmbh ile 
proje bazlı Türkiye’de santral kurmak üzere niyet 
anlaşması imzaladığı açıklandı. Doğalgaz ve ithal 
kömüre dayalı 800’er megavatlık santral kurmak 
üzere Turcas’ın yüzde 30, EON’un yüzde 70 payı 
olacağı şirketler kurulacak. 

14 Haziran- İzmir İl Özel İdaresi’ne ait İzmir Jeotermal 
A.Ş, EPDK’ya Seferihisar’da jeotermalden enerji 
üretimi için başvuruda bulundu.
- Antalya Teknokent A.Ş Genel Müdürü Bekir 
Bülent Özsoy, bir Alman şirketle kurdukları Biyo-
gaz A.Ş ile çöpten elektrik enerjisi üreteceklerini 
açıkladı. 
- Enerji Bakanlığı’nın, seçim öncesinde elektrik ta-
lebinde yaşanan artış ve bunu karşılayacak yeterli 
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yatırım yapılmamış olması nedeniyle oluşan sıkıntıyı 
yansıtmamak için santral bakımlarını askıya alma 
ve Suriye’ye yapılan elektrik ihracatında kısıntıya 
gitme gibi kararlar aldığı basına yansıdı. 

20 Haziran- EPDK tarafından çıkartılan “Elektrik Piya-
sası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de 
yayımlandı.
-Kamudan ucuza elektrik alarak Irak’a 8.8 Ykr’den 
satan Kartet, 14.6 Ykr’den İran’dan Türkiye’ye 
elektrik ithal etmek üzere anlaşma yaptı. Kartet ile 
Tevanir arasında imzalanan anlaşma ile 1.5 milyar 
kilovatsaatlik yıllık elektrik alınacağı açıklandı.

21 Haziran- Afşin-Elbistan C-D santralları ihalesi için 
teklif verme süresi dördüncü kez ertelenirken, 31 
Temmuz son tarih olarak ilan edildi. 
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, TÜ-
SİAD Enerji Grubu ile görüştü. Toplantıda elekt-
rikteki arz sıkıntısının ele alındığı, TÜSİAD’ın lisans 
alıp santral kurmayan şirketlerin cezalandırılmasını 
gündeme getirdiği bildirildi. 
- TPAO’nun Akçakoca’da ürettiği doğalgazı işle-
yip, BOTAŞ’ın iletim hatlarını kullanarak tüketici-
ye teslim etme işi Aksa’ya verildi. Aksa Doğalgaz 
Toptan A.Ş ile BOTAŞ arasında Standart Taşıma 
Sözleşmesi imzalandı. 
- ÇEAŞ ve Kepez ile ilgili Libenanco’nun ardından 
2 şirketin daha açtığı tahkim davalarıyla toplam 
Türkiye’den talep edilen tazminat tutarının 18.4 
milyar dolara ulaştığı bildirildi. Polonya merkezli 
çimento fabrikası Cementownia Nowa Huta 4.6 
milyar dolar tazminat talep ederken, Europe Ce-
ment’in de 3.8 milyar dolar tazminat için tahkim 
başvurusu yaptığını açıkladı. 

27 Haziran- Pik elektrik tüketimi 27 bin 469 megavat 
ile rekor kırdı. Günlük toplam elektrik tüketimi ise 
577.3 milyon kilovatsaati buldu. 

28 Haziran- CHP, Ankara doğalgaz dağıtımının 
EGO’dan ayrılarak kurulacak yeni bir şirkete 
devredilmesi ve belediye tarafından bu şirketin 
özelleştirilmesine ilişkin düzenleme yapan 5669 
sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Ya-
pan Kanun’un iptali ve yürürlüğünün durdurulması 
istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. 
- Zorlu Enerji, GE Energy ile Osmaniye’nin Bahçeli 
ilçesinde 135 megavatlık rüzgar santralı kurmak 
üzere anlaştı. 
- EPDK, POAŞ’ın Ceyhan’da rafineri kurmak için 
oluşturduğu yeni şirketle yaptığı lisans başvurusuna 
onay verdi. 

29 Haziran- Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey 
Miller, “Nabucco’ya da katılabiliriz” açıklamasını yaptı. 

30 Haziran- “Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 
(TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Sermayesinin Tama-
mı TEDAŞ’a Ait Olan Elektrik Dağıtım Şirketleri 
Lehine Yapılacak Kamulaştırmalarda 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanunu’nun 27. Maddesinin Uy-
gulanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı” Resmi 
Gazete’de yayımlandı.
- Verbund ile Sabancı ortaklığı Enerjisa, Yuna-
nistan’a elektrik ihraç etmek için EPDK’ya lisans 
başvurusunda bulundu. 

2 Temmuz- Devlet Bakanı Ali Babacan, olağanüstü 
bir gelişme olmazsa yılsonuna kadar elektrik ve 
doğalgaza zam yapmayacaklarını söyledi. 
- Turcas Petrol, Azeri Socar ile Kazak Kazmunaigas 
arasında bölgesel işbirliği çerçeve anlaşmasının Türki-
ye’yi de kapsayacak biçimde imzalandığını açıkladı.
- BOTAŞ, Şahdeniz’den gaz alımına başladı. 

3 Temmuz- Alarko Holding Genel Koordinatörü Ayhan 
Yavrucu, iştirakleri Altek’in, Adana’da 100 mega-
vatlık HES, Seyitömer’de 175-200 megavatlık ter-
mik santral, Kırklareli’ndeki mevcut 85 megavatlık 
santralın yanına aynı büyüklükte doğalgaz santralı, 
ithal kömüre dayalı 500-1000 megavatlık santral 
için de EPDK’dan ön izin aldıklarını söyledi. 

4 Temmuz- General Electric’in Güneydoğu Asya’dan 
Sorumlu Bölge Müdürü Kürşat Özkan, Türki-
ye’de enerji alanında yalnızca malzeme temini 
olarak değil, projelere azınlık hisse ortağı olmayı 
düşündüklerini açıkladı. 
- EPDK tarafından çıkartılan “Doğalgaz Piyasası 
Sertifika Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.
- Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “Ener-
ji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” Resmi 
Gazete’de yayımlandı.
-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ÇEAŞ ve 
Kepez için Türkiye’den savunma istedi.

5 Temmuz- Devlet Denetleme Kurulu’nun, şirkete 
özel yasayla Kuzey Irak’a ihracat yapan Kartet’e 
ucuz elektrik satışında devletin 12 milyon dolar 
zarara uğradığına ilişkin 12 Ocak 2007 tarihli ra-
poru basına yansıdı. 
- Seçimler öncesinde PETKİM ihalesi yapıldı. İhale-
de 2 milyar dolarla Transcentrial Asia verdi. 

6 Temmuz- PETKİM ihalesinde en yüksek teklifi veren 
firmanın kökeni ve ortaklıklarıyla ilgili tartışmalar 
basına yansıdı. 
- EPDK’nın 27 Haziran 2007 tarihli “Petrol Piya-
sasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim 
Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararı” 
Resmi Gazete’de yayımlandı.

8 Temmuz- İran, herhangi bir bildirimde bulunmadan 
doğalgaz vanasını kapaması nedeniyle yaklaşık 1 
haftadır yaşanan sıkıntı, görüşmelerin ardından 
vananın açılmasıyla çözüldü.

9 Temmuz- GAMA Holding, Avrupa’da doğalgaz ile 
çalışacak 3 yeni kombine çevrim elektrik santralı 
için sözleşme imzaladığını açıkladı. Gama Güç Sis-
temleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek toplam 
1070 MW gücündeki üç projenin, 600 milyon dolar 
tutarında olduğu belirtildi.

10 Temmuz- Global Holding, yüzde 26.6 hisseye sahip 
olduğu Energaz aracılığıyla 11 ilde doğalgaz dağıtım 
işini yaptıklarını, Adana, Van, Düzce, Siirt, Giresun, 
Çamköy ve Bitlis’te 7 HES kuracaklarını açıkladı. 
- PETKİM ihalesinde en yüksek teklifi veren Trans-
centrial Asia’nın büyük ortağı Troika, Rusya’nın Ve-
domisti Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, PETKİM’i 
4-6 yıl içinde büyük karla satacaklarını söyledi. 

12 Temmuz- TÜPRAŞ, İzmit rafinerisi yeni reformer 
ünitesi ve dizel kükürt giderme ünitesini devreye 
aldığını bildirdi. 
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- EPDK tarafından çıkartılan “Elektrik Piyasa-
sı Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi 
Gazete’de yayımlandı.
- EÜAŞ bünyesinde yer alan Ataköy, Beyköy, Çıldır, 
İkizdere, Kuzgun, Mercan ve Tercan hidroelektrik 
santralları ile Engil Gaz Tribünleri Santralı, Denizli 
Jeotermal Santralı olmak üzere 140 bin 675 me-
gavatlık kurulu güce sahip 9 santral, Özelleştirme 
İdaresi bünyesindeki Ankara Doğal Elektrik Üretim 
ve Ticaret A.Ş’ye devredildi. Engil Gaz Tribünleri 
Santralı satış, diğer santrallar işletme hakkı devri 
yöntemiyle özelleştirilecek.
- Fransız Total, Shtokman Gaz sahasında yapılacak 
çalışmalar için Gazprom’a ortak oldu. 
- Kapasitesi 1.9 milyar metreküp olan Silivri Do-
ğalgaz Deposu açıldı.
- Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun, 
Uzan Grubu’nun ÇEAŞ ve Kepez’de üretilen elekt-
riği yüksek tarifeden kamuya satarak, 297.4 milyon 
dolar haksız kazanç elde ettiğini saptayan raporu 
basına yansıdı. 

14 Temmuz- Türkiye ile İran arasında imzalanan mu-
tabakat zaptı ile Türkmenistan ve İran doğalgazı-
nın Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması, 3 gaz 
sahasının da Türkiye’ye verilmesinin öngörüldüğü 
açıklandı.

16 Temmuz- İran’la Türkiye’nin imzaladığı doğalgaza 
ilişkin ön anlaşmaya ABD tepki gösterdi. 

17 Temmuz- İran Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı 
Ahmed Nurani, İran-Türkiye arasındaki doğalgaz 
çıkarılmasına ilişkin ön anlaşmaya ABD’nin gös-
terdiği tepkiye “ABD kendisini akıllı zannediyor” 
karşılığını verdi. 
- AB, Nabucco Projesi’nin başına eski Hollanda 
Dışişleri Bakanı Van Aartsen’i atadı. 
- Japonya’da meydana gelen depremde dünyanın 
en büyük nükleer santrali Kashiwazaki Kariwa’daki 
nükleer atık dolu varillerin devrildiği ve bazılarının 
kapaklarının açıldığı doğrulandı. 

19 Temmuz- Alman RWE, Nabucco projesi için oluş-
turulan konsorsiyuma katılmak için müzakerelere 
başladı. 

20 Temmuz- Aksa, Çukurova bölgesi doğalgaz dağıtım 
hizmeti ihalesini, 0 birim hizmet ve amortisman 
bedeli ile abonelik bağlantı bedelini 182 dolardan 
167 dolara çekerek aldı. 

24 Temmuz- Akfen Holding, İdeal, Elen, Pak ve Beyo-
bası adlı 4 enerji şirketini satın aldığını açıkladı. 
-EPDK, BOTAŞ’ın Gazprom’dan doğalgaz itha-
lat kontratlarındaki 1 lotun Shell’e devrine izin 
verdi. 
- Resmi Gazete’de yayımlanan ÖİB kararıyla 
elektrik dağıtım şirketlerine ait 32 parça taşınmaz 
satışa çıkarıldı.

26 Temmuz- Hazar Havzası’ndaki doğalgazı Avrupa’ya 
taşıyacak Türkiye-Yunanistan-İtalya doğalgaz boru 
hattı için Roma’da hükümetlerarası anlaşma im-
zalandı. 
- ABD Ankara Büyükelçisi Ross Wilson, Türkiye-
İran doğalgaz anlaşmasına tepki gösterdi. 

27 Temmuz- Yüce Divan’da yapılan yargılama sonu-

cunda eski Enerji Bakanı Cumhur Ersümer’e 1 
yıl 8 ay hapis, Zeki Çakan’a beraat kararı verildi. 
Ersümer’in cezası ertelendi. 

30 Temmuz- Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, 
nükleer ihalelerini “görünmez bir elin engelledi-
ğini” söyledi.
- Elektrikteki arz sıkıntısı nedeniyle Enerji Bakanı, 
enerjiyle ilgili kamu kurumlarının genel müdürüyle 
acil enerji zirvesi yaptı. 
- Elektrik üretimi yapılan barajlarda son 2.5 ayda 
doluluk oranının yüzde 80’lerden yüzde 52’lere 
düştüğü basında yer aldı. 
- Gazprom’un Türkiye ile İran arasındaki doğalgaz 
anlaşmasına yönelik tepkisi basına yansıdı.

31 Temmuz- Enerji Bakanı, ülkede seyyar elektrik 
kesintileri yaşanırken, elektrik kesintilerinin söz 
konusu olmadığı açıklamasını yaptı. 
-Elektrik Üreticileri Derneği Başkanı Önder 
Karaduman, elektrik üretimi için lisans alanların, 
fiyatlara zam yapılmadığı için lisanslarını sakladık-
larını, arz açığının yaklaştığını, sanayicinin nükleer 
istediğini söyledi. 
- Elektriğe zam ve dağıtım özelleştirmeleri bek-
lentisiyle borsa değer kaybederken, borsada işlem 
gören elektrik şirketleri yüzde 30’lara varan değer 
artışı gösterdi. 
- EPDK tarafından çıkartılan “Elektrik Piyasasında 
İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem 
Kullanımı Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması-
na İlişkin Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Ağustos- EPDK’nın TEİAŞ’ın Üretim Kapasite 
Projeksiyonu’nu talebin düşük öngörüldüğü ge-
rekçesiyle onaylamadığı, bunun üzerine TEİAŞ’ın 
2007 talep tahminini değiştirerek, yeni Üretim 
Kapasite Projeksiyonu’nu EPDK’ya gönderdiği 
basına yansıdı. 
-EÜAŞ Genel Müdürü Sefer Bütün, Afşin-Elbis-
tan C-D santralları için şartname alan 35 firmadan 
hiç teklif gelmemesi üzerine ihalenin ertelendiğini 
açıklarken, Enerji Bakanlığı ve EPDK yetki verirse 
kamu olarak yatırım yapabileceklerini söyledi.

2 Ağustos- Borusan Holding, hidroelektrik santralla-
rına yatırım yapacaklarını açıkladı. 
- EPDK tarafından çıkartılan “Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetme-
liğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
Resmi Gazete’de yayımlandı.

4 Ağustos- Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan 
“Elektrik Enerjisi Takası ve İşbirliği Anlaşması” 
kapsamında Yunanistan’a elektrik verilmeye baş-
landı. Böylece Türkiye’nin elektrik enerjisinde arz 
sıkıntısı çektiği bir dönemde 1.5 aylık süre boyunca 
180 milyon kilovatsaatlik elektrik Yunanistan’a ve-
rilirken, 2008 yılı Ocak-Şubat aylarında da Türkiye 
aynı miktar elektriği Yunanistan’dan alacak. 
- Özel sektör fuel-oil için ÖTV’nin kaldırılmasını, 
elektriğe de zam yapılmasını istedi. 

7 Ağustos- Sabancı Enerji Grup Başkanı Selahattin 
Hakman, elektrik sıkıntısı olduğu için yatırım ka-
rarlarını doğalgaza çevirdiklerini söyledi. Elektriğin 
fiyatının da 15 Ykr olmasını istedi. 
-TPAO’ya bağlı Turkish Petroleum International 
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Company (TPIC), ocak ayında EPDK’dan aldığı 
dağıtım lisansı çerçevesinde kurduğu TPDD adlı 
şirketle petrol dağıtım işine girdi.

8 Ağustos- Aksa Enerji, devletin talebi üzerine Irak’taki 
anlaşmayı feshedip mobil santralları söküp Antalya 
ve İzmir’e getireceklerini açıkladı. 
- Enerjide ithalatın 6 aylık faturasının 14.7 milyar 
dolar olduğu hesaplandı. Elektrik krizi nedeniyle 
doğalgaz tüketiminin 1 milyar metreküp artma-
sıyla 285 milyon dolar ek maliyet oluştuğu basına 
yansıdı. 
- Bereket Enerji bünyesindeki AYDEM’e daha 
önce yapılmış olan işletme hakkı devir sözleşme-
leri kapsamında Aydın, Muğla, Denizli’nin elektrik 
dağıtım hizmeti işini vermek üzere Enerji Bakanlığı 
ile şirket anlaşarak, temmuz ayında sözleşmeleri 
yenilediler. Şirket lisans almak için EPDK’ya baş-
vurdu. 

9 Ağustos- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TPAO’nun 
Doğu Akdeniz’de 4 bölgede petrol ve doğalgaz 
arama çalışması yapmak üzere yaptığı başvuruları 
olumlu bularak, ruhsat verdi. 
- Elektrikteki arz sıkıntısı nedeniyle mobil santral-
ların devreye alınmasıyla piyasada fuel-oil sıkıntısı 
başladığı ve Tüpraş’ın fuel-oil ihracatını askıya 
aldığına ilişkin haberler basına yansıdı. 

10 Ağustos- Global Holding’in sahibi Mehmet Kut-
man’ın kurduğu Yeşil Enerji Üretim Şirketi ile 
Hedef Alliance Holding Başkanı Ethem Sancak’ın 
kurduğu Sancak Enerji, Sancak Global Enerji Yatı-
rımları’nı kurarak, ortak oldular. 

11 Ağustos- Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan 
“Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi 
ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dı-
şındaki Kuruluşlara Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi 
Kurma ve İşletme İzni Verilmesi Esaslarını Belir-
leyen Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

12 Ağustos- Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı 
Selahattin Hakman, Sabancı Grubu’nun nükleer 
santral ile ilgilendiğini söyledi. 
- Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK kararıyla, 
19 firmaya elektrik, 2 firmaya doğalgaz, 5 firmaya 
petrol, 3 firmaya LPG lisansı verilirken, 4 firma-
nın lisansı sona erdirildi, 3 firmanın da lisansı iptal 
edildi. 

13 Ağustos- Enerji Bakanlığı’nın Uzanlarla ÇEAŞ ve 
Kepez’i iade etmek için 4 koşullu pazarlık yaptığı 
basına yansıdı. Koşullar arasında Uzanlar’ın davala-
rını geri çekmesi, yeni dava açmaması, tahkimden 
vazgeçmesi, elektrik üretim ve dağıtımın ayrılması 
ile beraber belirlenecek borçlarını kabul etmesinin 
yer aldığı belirtildi. 
- Basına yansıyan Dünya Bankası’nın “Enerjide Tür-
kiye” konulu raporda, seçim öncesinde santralların 
bakım çalışmalarının askıya alınması eleştirilirken, 
elektriği kamudan ucuza alan özel sektörün 
pahalıya satarak yüksek kar elde ettiği saptandı. 
Bu saptamaya karşın rapor elektrik fiyatlarına 
zam yapılmasını ve özelleştirmeyi önerdi. Dünya 
Bankası’nın Enerji Bakanlığı, DPT ve Hazine’ye 
gönderdiği raporla elektrik üretim ve dağıtımının 

sermayesi güçlü şirketlere devredilmesini istedi.
14 Ağustos- DSİ ile Almanya, Avusturya ve İsviçre’den 

oluşan Ilısu konsorsiyumu arasında Ilısu Barajı’na 
ilişkin ticari anlaşma imzalandı. 
- EPDK 7 Haziran itibariyle 2007 yılında 2 bin 312 
megavatlık, 65’i HES, 21’i RES, 1’i ithal kömür, 
biri biyogaz, biri doğalgaz olmak üzere 89 projeye 
lisans verdi. 
- Kamunun yeniden elektrik üretim işine gir-
mesine yönelik tasarı taslağı hazırlandığı basına 
yansıdı. İzmir ve Antalya’yı besleyecek 1000’er 
megavatlık iki ayrı doğalgaz santralı yapılması 
gündeme getirildi. 
- Limak, iki yeni şirket kurdu. Limgaz elektrik üre-
tim şirketiyle gaz alanına gireceğini, LNS üretim 
şirketiyle de hidroelektrik santralları yapacağını 
açıkladı. 

15 Ağustos- Ilısu Barajı için 1.3 milyar Avro tutarında 
kredi anlaşmaları imzalandı. 
- Sanko, Rize İkizdere’de HES, Adana’da Yedigö-
ze Barajı, İstanbul’da rüzgar enerjisi santralları için 
çalışmalara başladığını açıkladı. 
- Zorlu Enerji, Rotor Elektrik Üretim A.Ş’nin yüzde 
80 hissesini satın aldı. 

17 Ağustos- ABD ve Azerbaycan, Kazak petrolle-
rini Bakü-Tiflis-Ceyhan’a ulaştıracak, Kazakistan 
doğalgazını da Azerbaycan üzerinden Avrupa’ya 
taşıyacak Hazar Denizi’nin altından geçecek boru 
hatlarıyla ilgili ön hazırlıkların başlatılmasına yönelik 
olarak anlaşma imzalandığı basına yansıdı. 
- BM Dünya Su Kalkınma Raporu’na göre Tür-
kiye’nin ekonomik olarak üretilebilir 126 milyar 
kilovatsaat hidroelektrik üretim kapasitesiyle 14. 
sırada olduğu açıklandı. 
- EPDK tarafından çıkartılan “Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

19 Ağustos- İran ile Türkiye’nin Asaluye kentinden 
Türkiye’ye doğalgaz boru hattı döşenmesi için 
ortak bir şirket kurulması konusunda uzlaşmaya 
varıldığı açıklandı. İran, Güney Pars’da 3 fazdaki 
doğalgaz üretiminin yüzde 20’sinin Türkiye’ye 
verileceği belirtildi. 
- Dünya Bankası’nın Türkiye’yönelik olarak gaz ar-
zının yetersiz olduğu, 2015’te arz açığı olacağına 
ilişkin raporu basına yansıdı. 

20 Ağustos- İran’la 3 doğalgaz çevrim santralı kurulma-
sı ve bunlardan pik saatlerde yıllık 6 milyar kilovat-
saat elektrik satın alınması konusunda mutabakata 
varıldığı, Türkiye’nin İran’da yap-işlet-devret mo-
deliyle 10 bin megavatlık HES yapması konusunda 
da anlaşmaya varıldığı açıklandı. 
- Zorlu Enerji Grubu bünyesinde yer alan Amity 
Oil International tarafından, Kırklareli-Babaeski’ye 
bağlı Alpullu’da 90-100 milyon metreküplük kapa-
siteye sahip yeni doğalgaz rezervleri bulduğunu 
açıkladı. 

21 Ağustos- SPK, eski ÇEAŞ ve Kepez Yönetim Kurulu 
üyelerine, 2005 yılındaki usulsüz işlemleri nedeniy-
le para cezası verdi. Tahkime başvuran Libananco 
ile ilgili yeterli bilgi verilmemiş olması nedeniyle 
de ceza verdi. 
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- Ciner Grubu’na ait Park Teknik’in petrol arama 
talebi Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
reddedildi. 

22 Ağustos- Türkiye, İran ve Türkmenistan’ın ortak bir 
şirket kurarak, Türkmenistan’da doğalgaz santralı 
kurmasına ilişkin mutabakata varıldığına yönelik 
haberler basına yansıdı. 

23 Ağustos- Rusya Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı 
Andrey Denisov, Nabucco Doğalgaz Boru Hattı’yla 
ilgili Rusya’nın endişesi olmadığını söyledi. 

24 Ağustos- EPDK tarafından çıkartıla “Doğalgaz 
Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi 
Gazete’de yayımlandı.

25 Ağustos- Ayen Enerji, EPDK’nın Rize’de kuracakları 
40 megavatlık kanal tipi Paşalar HES için üretim 
lisansı verdiğini açıkladı. 

26 Ağustos- Enerji Bakanı Güler, TPAO, Petrobras Oil 
and Gas şirketiyle birlikte yürütülen sondaj çalışma-
sında, Karadeniz açıklarında büyük bir havzada yeni 
petrol ve doğalgaz rezervine ulaşıldığını söyledi. 
- Sabancı-Verbund ortaklığı olan EnerjiSa’nın Ada-
na’da iki enerji santralı kuracağı, ayrıca Kahraman-
maraş’ta da 5 HES kuracağı açıklandı. 

29 Ağustos-Basına yansıyan GAP’ta Son Durum Ra-
poru’na göre GAP bölgesinde enerji yatırımlarının 
fiziki gerçekleşme oranını yüzde 74’e çıktı. 

31 Ağustos- Irak işgalinin başladığı tarihten bu yana 
büyük ölçüde devre dışı kalan Kerkük-Yumurtalık 
petrol boru hattı yeniden devreye girdi. 
- 60. Hükümet Programı TBMM’de okundu. 
Programda nükleer enerjiye öncelik verilirken, 
enerji alanında yatırımların özel sektör tarafından 
yapılması ve özelleştirme amaçları korundu. 

1 Eylül- Hazine tarafından hazırlanan raporla, BO-
TAŞ’ın mali sıkıntı nedeniyle 2006 sonu itibariyle 
bankalardan kullandığı ticari kredilerin 1.74 milyar 
YTL düzeyine ulaştığı ve bu krediler nedeniyle de 
197.5 milyon YTL faiz oluştuğu, 15 Mayıs itibariyle 
de faiz giderinin 500 milyon YTL olduğu ortaya 
çıktı. BOTAŞ’ın 13 Temmuz 2007 itibariyle alacak-
larının da 10.46 milyar YTL’ye ulaştığı saptandı. 

2 Eylül- Ankara doğalgaz dağıtım hizmeti EGO’dan 
ayrılarak, özelleştirilmek üzere kurulan Başkent 
Doğalgaz A.Ş’ye devredildi. 

3 Eylül- Fransız-Belçikalı elektrik şirketi Suez ile Fransız 
gaz şirketi Gaz de France birleşerek GDF Suez şir-
keti oluşturuldu. Şirkette Fransız devletinin payının 
yüzde 35 olduğu açıklandı. Yeni şirket 90 milyar 
Avro’luk pazar değerine sahip oldu. 
- EPDK Başkanı Yusuf Günay, Ankara doğalgaz 
dağıtım hizmetinin devredildiği Başkent Doğalgaz 
A.Ş’ye 31 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere 
30 yıllık lisans verdiğini açıkladı. 
- EÜAŞ ve EGO başta olmak üzere borçlulardan ala-
caklarını tahsil edemeyen BOTAŞ, 47.9 milyon YTL 
ödeyemediği için vergi yüzsüzleri listesine girdi. 

4 Eylül- TETAŞ, kur düştüğü gerekçesiyle TEDAŞ’a 
satış fiyatında yüzde 21.73’lük indirim yapılması is-
temiyle EPDK’ya başvurdu. Buna göre 1 Eylül’den 
geçerli olmak üzere TETAŞ elektrik satış fiyatını 
9.80 Ykr’den 7.67 Ykr’ye indirdi. 

- AB Komisyonu’nun Avrupa enerji piyasasını ya-
bancı şirketlere kapatmaya hazırlanan yeni enerji 
planı kamuoyuna yansıdı. 
- Petrol Ofisi, vergi yüzsüzleri listesinde yer al-
dığına ilişkin haberlerin asılsız olduğuna yönelik 
bir açıklama yaptı. PO’nun borcu kesinleşenler 
listesinde yer aldığı ve borcunu vadesinde öde-
diği ifade edildi. 
- Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, PETKİM’in asıl 
alıcısının Kazaklar olduğunu belirterek, Özelleş-
tirme İdaresi’ne satış sürecinin tamamlanması için 
talimat verdiğini söyledi. 
- Çukurova Grubu şirketi Genel Enerji’nin, İsviç-
reli Addax Petroleum ile Kuzey Irak’ta yeni petrol 
sahası için 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı basına 
yansıdı.

5 Eylül- ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nicholas 
Burns, Tahran ile imzalanan doğalgaz anlaşmasına 
yönelik “İran doğalgaz üreten tek ülke değil” diye 
tepki gösterdi. 

11 Eylül- İran boru hattında 9 Eylül’de yaşanan patla-
manın ardından yaşanan gaz sıkıntısı Gazprom’dan 
Türkiye’ye verilen gazın 20 milyon metreküpten 
30 milyon metreküpe çıkarılmasıyla çözüldü. 

12 Eylül- Zorlu Enerji Grubu Başkanı Murat Sungur 
Bursa, enerji alanına girmek isteyen iştahlı yatı-
rımcıların bir kısmının rant arayışında olduğunu 
söyledi. Bursa, elektrik dağıtım özelleştirmelerinin 
yapılması için de elektriğe zam yapılmasını istedi. 
- BOTAŞ’ın kontrat devirlerinde 3. anlaşma Enerco 
Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş ile imzalandı. Anlaş-
mayla BOTAŞ’ın 2.5 milyar metreküplük doğalgaz 
ithalat anlaşması devredildi. 

13 Eylül- TPAO Genel Müdür Vekili Mehmet Uysal, 
yeni bir rafineri şirketi kurmak yerine, lisans almış 
bir şirketten pay almak istediklerini açıkladı. 

16 Eylül- Yürürlükten kaldırılan Enerji Fonu çerçe-
vesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesine 
yönelik olarak Resmi Gazete’de yeni bir düzen-
leme yayımlandı. 

19 Eylül- Başbakan Yardımcısı Nazmi Erken, Maliye 
Bakanı Kemal Unakıtan, Çevre ve Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, Enerji Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede 
elektriğe zam konusu ele alındı. 
- AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, 
enerjiye yönelik önlem paketini açıkladı. 
- İran Petrol Bakanı Vekili Gulam Hüseyin Nozari, 
Güney Pars Doğalgaz alanı konusunda Türkiye’nin 
karar vermek için 4 ayı olduğunu bildirdi. İngiltere 
Enerji Bakanı Malcolm Wicks, Türkiye’nin İran’la 
imzaladığı doğalgaz anlaşmasına destek verdi. 

20 Eylül- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, BO-
TAŞ’ın vergi borcu nedeniyle BOTAŞ müşterilerine 
yazı göndererek, ödemelerini Maliye Bakanlığı’na 
yapmalarını istedi. 
- Çalık ile İtalyan Eni Grubu’nun yaptığı Samsun-
Ceyhan Ham Betrol Boru Hattı’nda güzergah 
değişikliği yapılarak, Samsun-Kayseri-Ceyhan’dan 
Ünye-Sivas-Ceyhan’a kaydırıldı. 

21 Eylül- İkinci Enerji Zirvesi yapıldı. Ancak karar 
açıklanmadı.


