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DÜNYADAN HABER ÖZETLERİ 

 

Petrol Fiyatlarının COVID-19 Öncesi Seviyesine Orta Vadede Tekrar Döneceği 

Söylendi - CNBC 

Beach Energy CEO’su Matt Kay, COVID-19 süreci ile beraber yaşanan küresel 
enerji krizinin petrol piyasasını altüst ettiğini, petrol fiyatlarında tarihte 

görülmemiş bir durum yaşanıp fiyatların sıfıra indiğini fakat birkaç yıl içerisinde 

petrol fiyatlarının eski seviyelerine döneceğini umduğunu belirtti. 

Virüs Salgını Nedeniyle Düşen Petrol Fiyatları Talep Artışına İntibak Sağladı - 

CNBC 

West Texas Intermediate (WTI) ham petrol fiyatı 42 cent’lik (%1.1) artışla 

39.14$, Brent ham petrol fiyatı ise 47 cent (%1.1) artışla 41.52$ seviyelerine 
ulaştı. Petrol fiyatları talep artışı ile bu hafta boyunca yükselmeye devam etti. 

Fiyatlar, ABD’nin bazı eyaletlerindeki salgın artış oranlarına ise düşüşle tepki 
verdi. Michael McCarthy, CMC Markets Başekonomisti, artmaya devam eden 

koronavirüs vakalarına rağmen piyasaların iyimserlik havasından etkilendiğini, 

petrol talebindeki yükselişin sektörün geleceğine umudu artırdığını söyledi. 

Sydney, Büyük Bir Ahşap Hybrid Binaya Yakında Ev Sahipliği Yapacak - CNBC 

Dünyanın önemli merkezlerinden olan Sydney ilgi çekici binalara da ev sahipliği 
yapıyor. Avustralya’lı teknoloji firması Atlassian, dünyanın en büyük hybrid 

binasını Sydney’de inşa edeceğini açıkladı. Atlassian sözcüsü,  “Bina kerestelerin 
cam ve çelikle bezendiği, güneş panelleri ile örtüldüğü muazzam bir yapı olacak” 

ifadesinde bulundu. Bina, başlangıcından itibaren %100 yenilenebilir enerji ile 

çalışacak. 

İngiltere, Dijital Demiryolu Sinyal Sistemi Kuruyor - CNBC 

İngiltere, yüzyıldan fazla bir süredir çok gelişmiş ve yaygın demiryollarına sahip. 

İngiliz Hükümeti, 350 milyon sterlinlik bir bütçeyi dijital demiryolu sinyal 
sistemleri yapımı için ayırdığını açıkladı. Kurulacak sistemin tren seferlerindeki 

gecikmeleri engelleyeceği ve eskiyen sistemin daha hızlı bir şekilde 

yenilenmesine katkı sağlayacağı ifade ediliyor. 

Sıfır Emisyonlu Elektrik Bataryalı Uçaklar İngiltere Semalarından Yükselecek - 

CNBC 

The Piper M-class tipi elektrik bataryalı uçak, İngiltere semalarında 60 mil 

seyahat etti. “İngıtere’nin İlk Ticari Elektrikli Uçuşu” gerçekleşti.  ZeroAvia CEO 
ve kurucusu Val Miftakhov, “sıfır karbon emisyonlu uçuşlar hayaline biraz daha 

yaklaştıklarını” ifade etti. Miftakhov, “Hepimiz pandemi sonrasında havacılık 
sektörünün sağlam adımlarla ‘yeşil bir dönüşümle’ geleceğe ilerlemesini 

istiyoruz, sıfır emisyonlu uçuşları en erken 2023 tarihinde 

gerçekleştirebileceğimize inanıyorum” dedi. 

https://www.cnbc.com/video/2020/06/24/oil-prices-will-rebound-to-pre-covid-levels-medium-term-beach-energy.html?&qsearchterm=energy
https://www.cnbc.com/2020/06/25/oil-markets-coronavirus-in-focus.html
https://www.cnbc.com/2020/06/25/sydney-could-soon-be-home-to-a-giant-hybrid-timber-building.html
https://www.cnbc.com/2020/06/22/uk-invests-in-digital-system-will-allow-trains-to-talk-to-tracks.html
https://www.cnbc.com/2020/06/24/battery-electric-zero-emission-plane-takes-to-skies-over-england.html

