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RWE’den enerji sektöründe bir ilk:
Enerji Ticareti Terimleri Sözlüğü
RWE tarafından hazırlanan Türkiye’nin ilk “Enerji Ticareti Terimleri Sözlüğü” enerji
piyasasının hizmetine sunuldu. Sözlük, enerji ticaretinde kullanılan temel kavramların
açıklamaları ile enerji ticaretinin işleyişi hakkında bilgi içeriyor.
Hızlı bir büyüme ve serbestleşme süreci içerisinde olan Türkiye enerji piyasasının her geçen
gün daha rekabetçi, daha dirençli ve daha verimli bir yapıya kavuştuğunu söyleyen RWE
Türkiye İcra Kurulu Başkanı Andreas Radmacher “Türkiye’de enerji piyasası
liberalleşiyor. Liberal piyasaların oluşması ile birlikte de hayatımıza yeni terimler giriyor.
Temelde finans sektöründen aldığımız bu terimlerin, Enerji Ticareti Terimleri Sözlüğü
sayesinde kelime dağarcığımıza sorunsuz bir şekilde yerleşeceğini umuyoruz” dedi.
Sözlüğün, Avrupa’nın en likit ve en iyi işleyen piyasalarından biri olan Alman piyasasında
kullanılan enerji ticareti terimleri esas alınarak Almanca, İngilizce ve Türkçe olarak üç dilde
hazırlandığına dikkat çeken RWE Türkiye Enerji Piyasası ve Satıştan Sorumlu Başkan
Yardımcısı Bakatjan Sandalkhan ise “Türkiye’nin bölgesel enerji ticaretinde önemli bir rol
oynayacağına inanıyoruz. Enerji Borsası’nın kurulması bu durumu pekiştirecektir. Sözlüğün
sonunda yer alan enerji ticaretinin işleyişi ile ilgili bilgilerin sürece katkıda bulunacağına
inanıyoruz” dedi.
Enerji Ticareti Terimleri Sözlüğü’nde yaklaşık 270 adet terim bulunuyor. Sözlükte gaz,
elektrik, kömür, karbon ve emisyon, nakliye gibi sektörün alt başlıklarını kapsayan terimlere
de yer veriliyor.
RWE AG Hakkında
RWE, Avrupa’nın önde gelen beş elektrik ve gaz şirketlerinden biridir. Şirket elektrik ve gaz üretimi,
ticareti, iletimi ve satış alanlarında faaliyet göstermektedir. 71 binin üzerinde çalışanı ile şirket,
Avrupa’da 16 milyonun üzerinde müşterisine elektrik ve yaklaşık 8 milyon müşterisine gaz temin
etmektedir. RWE, 2010 yılında 53 milyar Euro konsolide gelir elde etmiştir. RWE, enerji üreticileri
arasında Almanya’da birinci, Hollanda ve İngiltere’de üçüncü sırada yer almaktadır. Şirket, Orta ve
Güneydoğu Avrupa’daki konumunu sürekli olarak geliştirmektedir. Yenilenebilir enerji bu alanda
önemli rol oynamaktadır.
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