
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi  

 

Haber Özetleri  

 
Sayı 29: 04 – 10 Haziran 2018  

 

 

 
Sayfa I 1 

 

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ 

 

Almanya'nın Planlanan Kömür Çıkışı Duvara Çarptı – Forbes 

Almanya’nın kömürü aşamalı olarak devreden çıkarma sürecinin bu hafta tanıtılması 

bekleniyordu, ancak hükümet dün sessizce programın açıklanmasının geciktirdiklerini 

duyurdu. Kömür çıkış komisyonunun lansmanı üçüncü kez gecikmiş oldu. Angela 

Merkel’in açıklamasından önce hükümetin bu konuda başarısız olacağı öngörülmüş ve 

kulislere yansımıştı. Fikir ortaya atıldığından bu yana, komiteye kimin liderlik yapacağı, 

neler yapılacağı ve ne kadar gücü olacağı konusunda tartışmalar oldu. Fakat Berlin, 

gecikmelere rağmen, yıl sonuna kadar Almanya'da kömür kullanımı için bitiş tarihi 

belirleme zamanına sadık kalması konusunda ısrar ediyor. Hükümet, kömür 

bölgelerinin 2021 yılına kadar diğer ekonomik faaliyet türlerine geçişine yardımcı 

olmak için 1,5 milyar avro bütçe ayırdı. Ayrıca, 2030 yılına kadar Almanya'nın 

yenilenebilir enerji payı hedefini %50’den, %65'e çıkarmayı taahhüt etti.  

Elektrikli Araçlar Bir Kez Gaz Vergisini Savunduğunda Yollar İçin Kim 

Ödeme Yapar? – Forbes 

Ulaşım uzmanlarına göre, çoğu motorsiklet sürücüsünün daha ekonomik olması 

gerekçesiyle elektrikli araçlara geçmesi ile benzin ve dizel yakıtlarında federal ve eyalet 

vergileri buharlaşacak. Vergi Politikası Merkezi'ne göre ABD, 2015 yılında 44 milyar 

dolar yakıt vergisi topladı. Çok hızlı bir şekilde batarya maliyetlerinin düşmesi, batarya 

kapasitesinin artması, tamamen elektrikli bir aracın sahibi olma maliyeti, artık bir içten 

yanmalı motorları gereksiz hale getirecek ve özellikle de 2022 veya 2023 yıllarında bir 

yaşam döngüsü esasına uygun olacaktır. Bu durum aynı zamanda, gaz vergisinin 

düşmesine yol açacaktır. HNTB'nin transit grup direktörü Chris Kopp, “Elektrikli 

taşıtların emisyon azaltımı açısından yüksek potansiyeli bulunuyor” dedi. "Muhtemelen 

plancıların elektrik şebekesi değişikliklerini düşünmeye başlamaları gerekecek. Fakat 

en büyük etki, nihayetinde ulaşım fonlarını  20 ila 30 yıl boyunca nasıl harcayacağına 

karar verenler için olacak, bunun mevcut ulaşım kaynaklarımız ve özellikle de gaz 

vergisi üzerindeki etkisi olacak.” 

Trump, Kömür ve Nükleer Santral Kapanışlarını Durdurmak İçin 

Harekete Geçiyor – Financial Times 

Beyaz Saray, cuma günü yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın kömür ve 

nükleer santrallerin kapanmasını durdurmak için “acil adımlar” atılması gerektiğini 

vurguladı. Pek çok enerji sektörü grubu, piyasadaki müdahalenin gereksiz olduğunu 

ve elektrik tüketicileri için fiyatların artacağını savunarak bu hareketi eleştirdi. Beyaz 

Saray sözcüsü Sarah Sanders, cuma günü yaptığı açıklamada, kömür ve nükleer 

santraller anlamına gelen “yakıt ikmali güç tesislerinin” emekli olmasının “ulusumuzun 

https://www.forbes.com/sites/davekeating/2018/05/31/germanys-planned-coal-exit-hits-a-wall/#11b192ba1d02
https://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2018/06/04/who-pays-for-roads-once-electric-vehicles-defunct-the-gas-tax/#4f11a1263e0a
https://www.ft.com/content/e92c3746-65db-11e8-a39d-4df188287fff
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enerji karmasının kritik bir kısmının hızla tükenmesine yol açtığını” söyledi. Trump, 

“kömür endüstrisini %100'e geri getirme” taahhüdü üzerine kampanya yürüttü, ancak 

çabaları bugüne kadar pek başarılı olmadı. Kömür madenciliği istihdamı Kasım 

2016'daki seçimlerden bu yana 2,200'den 52,900'e çıktı, ancak sanayi hala baskı 

altında. Enerji Bilgi İdaresine (EIA) göre, kömür yakıtlı santraller geçen yıl ABD elektrik 

miktarının yüzde 30'unu sağladı. Beyaz Saray cuma günü yaptığı açıklamada, Trump’ın 

Perry’yi “bu [kömür ve nükleer] kaynakların kaybını durdurmak için acil adımlar 

atmaya” yöneltmiş olduğunu söyledi. 

 

 


