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Çin'in Elektrikli Araçları ABD, Japonya ve Almanya'dakileri Geçebilir – Forbes 

Çin, çevre dostu otomobillerin merkezi olma yolunda ilerliyor. Ancak, elektrikli taşıtların 

sayısını yedi katına çıkarmak isteyen Çin, bunu, alıcılara sübvansiyon sağlayarak değil, 

geleneksel içten yanmalı motorların kullanımını cezalandırarak yapmayı hedefliyor. 

IKEA, Almanya'nın En Büyük İkinci Offshore Rüzgar Santralinin %25'ini Satın 

Aldı – Reuters 

Dünyanın en büyük mobilya perakendecisi IKEA, 402 Megawatt (MW) kapasiteli Veja 

Mate açık deniz rüzgâr çiftliğindeki bir hisseye 200 milyon Euro’dan (226 milyon $) fazla 

para ödediğini açıkladı. 

UEA: 2019’da, Üretim Kesintilerine Rağmen Küresel Petrol Arzı Talebe Bağlı – 

Reuters 

Uluslararası Enerji Ajansı Çarşamba günü yayınlanan bir raporda, küresel petrol 

piyasasının, üretim kesintileri ve ABD’nin Venezuela ve İran üzerindeki yaptırımlarına 

rağmen mücadele edeceğini belirtti. UEA, 2019 için, Ocak ayındaki günlük 1,4 milyon 

varil olan büyüme tahminini değiştirmedi. 

Dubai, Çöl Kentinin İlk Güneş Enerjili Tuzdan Arındırma Tesisini Planlıyor – 

Bloomberg 

Emirlik, su tedariğini artırmak için yanan fosil yakıtlardan uzaklaşmaya çalışıyor. Bu 

yüzden, Dubai bu yıl ilk güneş enerjili tuzdan arındırma tesisini kurmak için ortaklar 

arayacak. 6.000 Megawatt elektrik üretecek tesisler inşa eden Dubai, güneş ve kömürle 

çalışan tesisler kurarak, doğalgazdan uzaklaşmaya çalışıyor. 

Macron, Elektrikli Akü Endüstrisini Şaşırtmayı Planlıyor – Reuters 

Başkan Emmanuel Macron, Fransa’nın, Avrupa’nın elektrikli otomobil aküsü endüstrisini 

güçlendirmek ve otomobil üreticilerinin baskın Asya rakiplerine olan güvenini azaltmak 

için projelere önümüzdeki beş yılda 700 milyon Euro (790 milyon $) yatırım yapacağını 

belirtti. 

Avustralya Paris İklim Anlaşması Hedefine Kolayca Ulaşacak – Reuters 

Geçtiğimiz yıl birkaç büyük rüzgar ve güneş enerjisi santrali açması ve hızla büyüyen 

çatı güneş panelleri kurması ile Avustralya, 2030’dan önce Paris İklim Anlaşması’ndaki 

karbon emisyon hedefine ulaşma yolunda ilerliyor. 

EIA, 2019 Dünya Petrol Talebi Büyüme Tahminini Azalttı – Reuters 

ABD Enerji Bilgi Dairesi 2019 dünya petrol talebi büyüme tahminini günde 50.000 varil 

azaltarak 1,49 milyon bpd'ye düşürdü. Kurum, aylık tahminde 2020'de petrol talep artış 

tahminini 50.000 baz puan düşürerek 1,48 milyon ton seviyesine düşürdü.  

Britanyalı Drax, Dünyanın Karbonu Yakalayan İlk Biyokütle Tesisi Oldu – Reuters 

Britanyalı Drax, Kuzey Yorkshire'daki elektrik santralinde teknolojide bir ilk olan 

karbondioksit yakalama tekniğine başladı. Bu teknoloji, gelecekte karbon negatif enerji 

santrallerinin olabileceğini vaat ediyor.  

https://www.forbes.com/sites/kensilverstein/2019/02/13/chinas-electric-vehicles-could-outrun-those-in-the-u-s-japan-and-germany/#451485506b7a
https://www.reuters.com/article/us-ikea-energy/ikea-buys-25-percent-of-germanys-second-biggest-offshore-wind-farm-idUSKCN1Q220S
https://www.reuters.com/article/us-iea-oil/global-oil-supply-to-swamp-demand-in-2019-despite-output-cuts-iea-idUSKCN1Q20WK
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-11/dubai-plans-desert-city-s-first-solar-powered-desalination-plant
https://www.reuters.com/article/us-europe-batteries-france-macron/frances-macron-unveils-plan-to-give-electric-battery-industry-a-jolt-idUSKCN1Q22RI
https://www.reuters.com/article/us-climate-change-australia-renewables/australia-will-easily-meet-paris-climate-accord-target-study-idUSKCN1PW1GZ
https://www.reuters.com/article/us-eia-monthly-demand/eia-cuts-2019-world-oil-demand-growth-forecast-idUSKCN1Q1228
https://www.reuters.com/article/us-britain-drax-carboncapture/britains-drax-becomes-worlds-first-biomass-plant-to-capture-carbon-idUSKCN1PX0ST

