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HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ 
 

 

Avrupa Birliği Ülkeleri Nakliye Emisyonlarında İddialı Hedefler için 

Çağrıda Bulunuyor – Reuters 

Geçen hafta Avrupa Komisyonu’nun yeni ve çok yıllık bütçesinde emisyonların 

azaltılması ve iklim değişikliğine uyum fonlarını, bütçenin %25’ine denk gelecek şekilde 

büyütmeyi planladığını paylaşmıştık. Fransa ve Hollanda’nın da dahil olduğu dört 

Avrupa Birliği ülkesi, Avrupa Komisyonu'nun ay sonunda yapmasını beklediği teklif 

öncesinde, kamyonların, CO2 emisyonlarının azaltılması için çağrıda bulundular. 

Fransa, "nakliyeyi karbonsuzlaştırmaya yönelik çabaları genişletmek için 2025, 2030 

ve 2050 yıllarına sabitlenecek iddialı hedefler" istediğini açıkladı. İrlanda, Litvanya, 

Hollanda ve Lüksemburg bakanları, Komisyon’a 2025 için en az %24, 2030 için ise en 

az %35 – 45’lik bir CO2 salınım azaltma hedefi belirlemesi için çağrıda bulundular. 

Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya ve Kanada gibi diğer ülkelerin aksine, Avrupa 

Birliği’nde, trafikteki araçların yalnızca %5’ini oluşturmasına rağmen kara ulaşımı 

emisyonlarının %25’ine neden olan kamyonların CO2 emisyonları üzerine belirlenmiş 

bir sınır bulunmuyor. Komisyon’un 16 Mayıs’ta Avrupa Birliği’nin kamyonlar üzerine ilk 

CO2 standartlarını teklif etmesinin ardından, Avrupa Parlamentosu ve ulusal 

hükümetler tarafından üzerinde anlaşmaya varılması bekleniliyor. Birlik, nakliye 

emisyonlarını, sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerinin en az 

%40'ın altına indirmeyi amaçlayan hedefler çerçevesinde azaltmak istiyor. 

 

Türbin Üreticileri Arasındaki Rekabet Karlarını Vurdu –  

Financial Times 

Türbin üreticileri arasındaki sıkı rekabet ortamı, dünyanın en büyük rüzgar türbini 

üreticilerinden olan Vestas ve Siemens Gamesa’nın gelirlerinin 2018'in ilk çeyreğinde 

düşmesine neden oldu. Geçtiğimiz yıl Siemens'in rüzgar türbini bölümünün Gamesa ile 

birleşmesinin ardından dünyanın en büyük türbin üreticisi haline gelen Siemens 

Gamesa, Mart ayının son çeyreğinde, satışlarının %29'luk bir düşüşle 2,2 milyar €’ya 

düştüğünü bildirdi. Ancak, geçtiğimiz yıl, birleşmenin bir parçası olarak gerçekleştirilen 

ve yeniden yapılandırılma ile binlerce kişiyi işten çıkarmış olan grup, 35 milyon €’luk 

bir kar ve bir önceki çeyrekte yaşanan kayba kıyasla iyileşme bildirdi. Vestas ise 

gelirlerinin %5 düşerek 1,7 milyar €’ya ulaştığını ve dönem karının 160 milyon €’ya 

gerilediğini bildirdi. 

 

https://www.reuters.com/article/us-eu-trucks-emissions/eu-states-call-for-ambitious-truck-co2-emissions-targets-idUSKBN1I80VS
https://www.ft.com/content/2729c9f0-4f6b-11e8-a7a9-37318e776bab
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İngiltere’de Güneş Enerjisi Haftasonu Zirveye Yerleşti – Bloomberg 

Nadir, güneşli bir hafta sonu ile İngiltere’nin güneş enerjisi üretimi diğer tüm enerji 

kaynaklarının üzerinde gerçekleşti. Güneş üretimi pazar günü öğleden sonra saat 2'de 

8.728 megavata yükselerek neredeyse geçen sene 26 Mayıs’ta kırılmış olan 8.910 

megavatlık rekoru yakaladı. Veriler güneşin elektrik arzının %26,9'unu sağlayarak, 

doğalgazı küçük bir fark ile geride bıraktığını, kömürden ise hiç üretim yapılmadığını 

gösteriyor. İngiltere’de enerji kaynaklarının dağılımı yenilenebilir enerji kaynaklarının 

diğer kaynakları saf dışı etmesi ile köklü bir değişimden geçiyor. Ülke, Nisan ayı 

sonunda, bir zamanlar ülkenin enerji endüstrisinin dayanak noktası olan kömürü 75 

saat kesintisiz olarak kullanmayarak yeni bir rekor kırdı. Ülkenin güneş enerjisi 

kapasitesinin önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık %38 oranında büyüyeceği tahmin 

ediliyor. 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-08/british-sun-beats-natural-gas-to-provide-most-electricity

