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DÜNYADAN HABER ÖZETLERİ 

 

Polonya'nın Nükleer Seçeneği Hala Masada - Forbes 

Polonya, Almanya'nın aksine, kömürü tamamen devreden çıkarmaya karar vermedi. 

Ancak, hükümetin planlarına göre kömür tüketimi sabit tutulurken enerji talebinde 

yaşanacak artış doğal gaz, yenilenebilir enerji ve nükleer gibi diğer kaynaklardan 

karşılanacak. Öte yandan Polonya'da nükleer enerjinin geliştirilmesine dair resmi belge 

henüz hükümet tarafından onaylanmadı. Resmi olmayan kaynaklara göre 2040 Enerji 

Politikası ve Nükleer Enerji Programı belgeleri sonbaharda onaylanabilir. 

Fransa, 2020'de Güneş için İhaleler Açacak - Reuters 

Fransa, 2020'de toplam 2 gigawatt kapasiteli güneş projeleri için teklif süreci 

başlatacak. 2028 yılına kadar ülkenin güneş enerjisi kapasitesinde dört kat artış 

hedefleyen Fransız hükümeti, biri yere, diğeri ise çatılara ekipman kurulumu için iki ihale 

açacak. 

ABD Ham Petrol Üretimi Rekor Kırdı – Reuters 

ABD Enerji Bilgi İdaresi Başkanlığı verilerine göre, ABD ham petrol üretimi günlük 

200.000 varil (bpd) artarak haftada 12.5 milyon bpd ile rekor seviyeye ulaştı. Körfez 

Kıyısı ticari ham ithalatı ise geçtiğimiz hafta 387.000 baz puan azalarak 1,2 milyon ile 

1990'dan beri en düşük seviyesine geriledi. 

Çinli Firma, Bangladeş'te Yenilenebilir Enerji Projeleri İnşa Edecek - Reuters 

Bangladeş, 2023 yılına kadar toplam 500 megawatt güç sağlayacak yenilenebilir enerji 

projeleri için Çinli bir şirketle 400 milyon dolarlık bir ortak girişim başlattı. Çin Ulusal 

Makine İthalat ve İhracat Şirketi (CMC) ve Bangladeş’in Kuzey-Batı Enerji Üretimi Şirketi 

(NWPGC) arasındaki girişim, Bangladeş’in enerji sektöründeki büyüyen rolünün en son 

işaretidir. 

Yeni Alman Rüzgar Santrallerinde Düşüş Endişe Uyandırdı – Financial Times 

Almanya, bu yıl onshore rüzgar santralleri sayısında çarpıcı bir düşüş gördü. Bu durum, 

ülkenin uzun vadeli iklim ve yenilenebilir hedeflerinin daha da gerisine düşeceği 

endişesini artırdı. 2019 yılının ilk yarısına yalnızca 290 megawatt yeni tesis kuruldu; bu, 

geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 80'den fazla ve neredeyse yirmi yıldaki en 

düşük toplamdı. 2018 yılında, Almanya toplam 2.800 MW kapasiteye sahip rüzgar 

santralleri kurdu. 
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