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DÜNYADAN HABER ÖZETLERİ 

 

Daha Az Maliyetli Olduğu için Akıllı Şehirler Yeşili Koruyor - Forbes 

Akıllı cihazlar, dijital ve çok az elektrik gerektiriyor. 200W'a ihtiyaç duyan eski güvenlik 

kamerası, şimdi telefonunuzda çalışıyor ve eskiden kullanılan gücünün %1-10'una 

ihtiyacı var. Her IoT cihazını elektrik şebekesine kablolamak elektrik şebekemizin en 

pahalı kısmı. Yeni yenilenebilir enerjinin faydaları bu maliyetleri düşürüyor olsa bile, bu 

kadar çok insanın enerji faturalarının neden artmaya devam ettiğini merak etmesinin 

nedeni budur. 

UEA, Petrol Piyasasının İkinci Çeyrekte Açığa Girdiğini Görüyor - Reuters 

Uluslararası Enerji Ajansı, petrol piyasası, bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren tutarlı bir 

açığa dönüşecek ve OPEC olası arz kesintileri durumunda fiyat artışını engellemek için 

etkili bir tedarik alanına sahip olacak. Sanayileşmiş ülkelerin enerji politikalarını 

koordine eden UEA, bu yıl küresel petrol talebindeki büyüme tahminini yüzde 1,4 veya 

günde 1,4 milyon varil (bpd) olarak değiştirdi. 

Eksik Emisyon Hedeflerinden Sonra, Almanya “İklim Gözlemcisi” Kurdu – Forbes 

Alman hükümeti, emisyon azaltma çabalarını koordine etmek ve politikacıların vaatlerini 

yerine getirmelerini sağlamak için bir "iklim kabini" kuracağını açıkladı. Grup, 

Almanya'nın çevre, enerji, ulaştırma, inşaat ve finans bakanlarından oluşacak. 

Gaz Çatışması Avustralya'nın Hızla Büyüyen LNG Endüstrisini Tehdit Ediyor – 

Forbes 

Avustralya'nın dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı olma planı (LNG) 

başka bir gaz olan karbondioksit ile tehdit ediliyor. Gaz çatışması, dört LNG projesine 

ev sahipliği yapan Batı Avustralya’da zirveye ulaştı. Yakıt talebi arttıkça potansiyel 

olarak birkaç taneden daha fazla projeyi içeriyor çünkü yandığında kömür ve petrol gibi 

diğer fosil yakıtlardan daha az kirletici. Ancak, LNG'nin nispeten temiz bir yakıt olarak 

temyiz edilmesi, onu Paris Anlaşması’ndan kurtarmıyor. 

ABD ve Brezilya Küçük Nükleer Reaktörlerde Ortak Olabilir – Reuters 

Brezilya’nın Maden ve Enerji Bakanı, Brezilya ve ABD’nin küçük nükleer reaktörler 

kurmak için birlikte çalışabileceğini ve Güney Amerika ülkesinin de yabancılara uranyum 

madenciliğini açmaya hazır olduğunu belirtti. Bakan Bento Albuquerque, Brezilya’nın, 

ülkedeki uranyum araştırma ve madenciliğine hem özel hem de yabancı yatırımın önünü 

açacak yasa hazırladığını söyledi. 

https://www.forbes.com/sites/miriamtuerk/2019/03/14/smart-cities-are-going-green-because-it-costs-less/#4cdf0b6140fe
https://www.reuters.com/article/us-iea-oil/iea-sees-oil-market-flipping-into-deficit-in-second-quarter-idUSKCN1QW16M
https://www.forbes.com/sites/davekeating/2019/03/19/after-missing-emissions-targets-germany-creates-climate-watchdog/#408f34176e85
https://www.forbes.com/sites/timtreadgold/2019/03/18/gas-clash-threatens-australias-fast-growing-lng-industry/#1c9f44b356d9
https://www.reuters.com/article/us-usa-brazil-energy/u-s-and-brazil-may-partner-on-small-nuclear-reactors-idUSKCN1QW2MI

