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PETFORM Enerji Eğitimi ve Araştırmaları İktisadi 
İşletmesi tarafından düzenlenen “Arama Üretim 
Sektörünün Dinamikleri ve Ruhsat Başvuru 
Süreci” eğitimi, 4 - 5 Mayıs 2017 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında revize 
edilen depolama yükümlülüğü 
çerçevesinde, toptan satış 
şirketlerinden Naturgaz’ın önerisiyle 
işleme alınan KUE değişiklik önerileri 
EPDK tarafından görüşe açıldı. 

PETFORM arama 
üretim sektörüne ilişkin 
eğitimi verdi 

Silivri deposu için 
KUE değişikliği 
görüşe açıldı

(Enerji IQ – 9.5.2017) PETFORM tarafından 2013 - 2016 yılları 
arasında yürütülen ve AB tarafından fonlanan TRGas-Hub projesi 
kapsamında kurulmuş olan PETFORM Enerji Eğitimi ve Araştırmaları 
İktisadi İşletmesi, 4 - 5 Mayıs 2017 tarihlerinde “Arama Üretim 
Sektörünün Dinamikleri ve Ruhsat Başvuru Süreci” eğitimini düzenledi.  

Eğitim boyunca arama - üretim sektörünün temel parametreleri, 
Türkiye’nin jeopolitik konumu, Türkiye’de arama - üretim sektörü 
yönetimi ve başvuru ve ruhsatlandırma usulleri gibi konular üzerine 
sektörün tüm dinamiklerini kapsayan temel oturumlar gerçekleştirildi.

Dr. Zeynep Elif Yıldızel eğitimin ilk gününde katılımcılara Türkiye 
arama – üretim sektöründeki jeolojik yapı, arama yöntemleri, yatırım 
iklimi, risk yönetimi ve mevzuat çerçevesine yönelik detaylı bilgiler 
sunarak katılımcıların Türkiye arama – üretim sektörüne yönelik yapılan 
SWOT analizi ile birlikte sektörün güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirme 
imkanı bulmalarını sağladı. 

İkinci günün sonunda katılımcılar, arama – üretim sektöründe ruhsat 
başvuru sürecine yönelik yapılacak işlemlere ilişkin detaylı bilgi sahibi 
oldular. İkinci günün oturumlarında katılımcıların Türkiye arama – üretim 
sektöründe ruhsat alma sürecine hâkim olmalarına ek olarak, küresel bir 
bakış açısı ile hidrokarbon kaynaklarının aranma yöntemleri, riskleri ve bu 
risklerin yönetimi ile anlaşma modelleri hakkında bilgi edinmiş olmaları 
da hedeflendi. 

(Enerji IQ – 3.5.2017) EPDK, BOTAŞ Silivri Yer 
Altı Doğalgaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve 
Esasları’nda (KUE) değişiklik yapılmasına ilişkin getirilen 
öneriyi, internet sitesinde görüşe açtı.

Doğalgaz toptan satış lisansı sahibi şirketlerden 
Naturgaz Doğalgaz’ın önerilerine ilişkin görüşlerin 17 
Mayıs 2017 tarihine kadar EPDK’ya iletilmesi gerekiyor.

Değişiklik önerisi, artan depolama yükümlülükleri 
nedeniyle şirketlerin dengesizliğe düşmesini 
engelleyecek tedbirlerden oluşuyor. Günlük oransal 
enjeksiyon kapasitesinin belirlenebilmesi için 
formülasyonda değişiklik önerilirken, her bir hizmet 
alanın ilan edilen enjeksiyon kapasitesinden %50’den 
fazla pay almaması da öngörülüyor.

3 Kasım 2016 tarihli EPDK Kurul kararı ile 
kabul edilen depolama yükümlülüklerine ilişkin usul 
ve esaslarda, ithalat lisansı ve toptan satış lisansı 
sahibi firmaların depolama yükümlülükleri yeniden 
tanımlanmıştı. Bu yükümlülükler kapsamında, fiziki 
olarak depolama yükümlülüğüne konu miktarının en 
az %95’inin yer altı depolama tesisinde bulundurulması 
gerekiyor. 

Müdür Yardımcılığı yapan Demirağ, 2014 
yılı itibariyle Genel Müdürlük görevine 
getirildi. Demirağ, 2016 yılında Turkuaz 
Petrol’ün yönetimini üstlenmişti.

(Enerji IQ – 8.5.2017) Turkuaz Petrol 
Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, Türkiye 
Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’nin Turkuaz 
Petrol tarafından özelleştirme kapsamında 
satın alınmasının ardından Türkiye 
Petrolleri Genel Müdürlüğü görevini de 
üstlendi. Demirağ, aynı zamanda Türkiye 

Petrolleri Yönetim Kurulu’nda da yer 
alıyor.

Akaryakıt dağıtım sektöründe uzun 
yıllara dayanan deneyime sahip Çağdaş 
Demirağ, Petrol Ofisi ve BP Türkiye’de 
görev aldı. 2011 yılında Kadoil’de Genel 

Turkuaz Petrol Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, Türkiye 
Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’nin Turkuaz Petrol tarafından 
özelleştirme kapsamında satın alınmasının ardından Türkiye 
Petrolleri Genel Müdürlüğü görevini de üstlendi.

Çağdaş Demirağ 

Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Çağdaş Demirağ oldu


