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DÜNYADAN HABER ÖZETLERİ 
 

Hidrojen ile Çalışan Trenler, İtalya'ya Geliyor - CNBC 

Raylı ulaşım araçları üreticisi Alstom ve enerji altyapı şirketi Snam, teknolojiyi 

toplu taşıma sistemlerine entegre etmek için yapılan en son çalışma örneği olan 

İtalya'daki hidrojen trenlerinin geliştirilmesi konusunda işbirliği yapacak. 

Firmalar, aralarındaki anlaşmanın beş yıl süreceğini belirtti. Merkezi San Donato 

Milanese, İtalya'da bulunan Snam, yakıt ikmali, nakliye ve üretim ile ilgili 

altyapının geliştirilmesine odaklanacak.  

Hintli Firma, Güneş Enerjisine 6 Milyar Dolar Yatırım Yapacak - CNBC 

Hindistan’daki Adani Green Energy Limited (AGEL) firması, önümüzdeki birkaç 

yıl içinde 8 gigawatt’lık (GW) güneş enerjisi üreteceği büyük bir ihale kazandı. 

Ülkedeki yetkililer, iddialı yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmak için kapasiteyi 

artırmaya çalışıyor. Anlaşma uyarınca, Adani Grubunun bir parçası olan AGEL, 

2022 yılına kadar 2 GW güneş enerjisi kapasitesi gerçekleştirecek. AGEL 

yetkililerine göre, sözleşme konusu işle, doğrudan ve dolaylı olarak 400.000 

kişiye iş imkanı sağlamış olacak. Mayıs sonu itibariyle Hindistan, 87,3 GW 

yenilenebilir enerji kapasiteye sahip ve 2022 itibariyle 175 GW kapasiteye 

ulaşmayı hedefliyor. 

İngiltere, Yakında Tüketicinin Sahip Olduğu İlk Rüzgar Çiftliğine Ev Sahipliği 

Yapacak - CNBC 

İngiltere’de tüketiciye ait ilk rüzgar santrali olarak tanımlanan bir proje başlatıldı. 

Londra merkezli Ripple Energy, Galler'deki Graig Fatha rüzgar çiftliğinin “tedarik 

ettiği tüketicilere ait olacağını” söyledi. 2.5 megavatlık tesis, 2021'de faaliyete 

geçecek ve Ripple Energy tesisi, insanların evlerine elektrik tedariği sağlamak 

için diğer iki firma olan Octopus Energy ve Co-op Energy ile ortaklık kurdu. 

Petrol Fiyatları, Koronavirüsün Tekrar Yükselmesi Korkusuyla Haftayı Düşüşle 

Bitiriyor - Reuters 

Petrol fiyatları Cuma günü daha da yükseldi, ancak yeni ABD’de yeni koronavirüs 

vakaları arttıkça ikinci haftalık ilk düşüşlerinin ardından dalgalı bir seyir izledi. 

Brent ham petrolü, 27 sent veya %0.7 artışla 38.82 $ / varil seviyesinden işlem 

gördü. West Texas Intermediate 19 sent veya %0.52 artışla 36.53 $ 'a yükseldi.  

Japonya'nın Gaz Talebi Mayıs Ayında COVID-19 Nedeniyle %20 Azaldı - Reuters 

COVID-19'un otel ve restoranları kapatmaya zorladığı ve fabrikaların 

faaliyetlerini askıya aldığı için Japonya’nın gaz talebi geçen yıl ile 

karşılaştırıldığında Nisan ayında yaklaşık %10 ve Mayıs ayında %20'den fazla 

düştü. 

https://www.cnbc.com/2020/06/04/hydrogen-trains-could-be-on-way-to-italy-after-firms-seal-agreement.html
https://www.cnbc.com/2020/06/10/india-targets-lofty-climate-goals-with-6-billion-deal-to-boost-solar.html
https://www.cnbc.com/2020/06/09/the-uk-will-soon-be-home-to-its-first-consumer-owned-wind-farm.html
https://www.reuters.com/article/us-global-oil/oil-set-to-end-week-lower-on-coronavirus-resurgence-fears-idUSKBN23J02A
https://www.reuters.com/article/us-lng-japan/japan-city-gas-demand-falls-20-in-may-due-to-covid-19-idUSKBN23I1K5

