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DÜNYADAN HABER ÖZETLERİ 

 

Aramco CEO’su Nasser: “En Kötüyü Geride Bıraktık” - CNBC 

Aramco CEO’su Nasser ve HIS Markit Başkan Yardımcısı Daniel Yergin 

CERAWEEK Sohbetlerinde buluştular. Nasser, küresel petrol talebinin 2020’nin 

geri kalan kısmında günlük ortalama 91,7 milyon varile ulaşacağını ifade etti. 

Nasser, senenin geri kalan 6 ayı için umutlu olduğunu, Çin’de petrol ve dizel 

tüketiminin hemen hemen COVİD-19 öncesi seviyesine ulaştığını ifade etti. İHS 

Markit de Çin’deki petrol talebinin pandemi öncesi seviyenin %90’nına ulaştığını 

açıkladı. 

Kayagazı’nda Öncü Olan Enerji Devi Chesapeake Energy İflas Ertelemesinde 

Bulundu - CNBC 

ABD’nin gaz ihracatçısı bir ülkeye dönüşmesini sağlayan, kaya gazı üretiminde 

öncü olan Chesapeake Energy, borçlarını çeviremez hale geldiği için iflas 

erteleme başvurusu yaptı. 2019 sonunda 9,5 milyar dolar borcu olduğu açıklanan 

şirket, mahkeme kararı sonucunda iflas ertelemesiyle 7 milyar dolarlık borcun 

ortadan kalktığını duyurdu. Chesapeake, korona virüs salgını sonrası petrol ve 

doğal gaz fiyatlarının dibe vurmasıyla yılın ilk çeyreğinde 8,3 milyar dolar zarar 

etti. Chesapeake'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şirketin yeniden 

yapılandırılmasını kolaylaştırmak için bu yola gidildiği belirtildi. Alacaklılarla 

varılan anlaşma çerçevesinde, şirkete 925 milyon dolar kaynak sağlandı. 

Petrol Fiyatları Son 30 yılın En İyi Çeyreğini Yaşıyor! - CNBC 

Brent petrol fiyatı bu yılın ikinci çeyreğinde %80 artarak tarihi bir rekor 

yaşadı. Bu durum 1990 yılında Körfez Savaşı sürecinden bu yana yaşanan en 

yüksek fiyat artış oranı idi. West Texas Intermediate petrol fiyatı son 3 aylık 

dönemde %91 artış gösterdi. Haziran ayı aynı zamanda 1990’dan bu yana 

ABD’nin ham petrol üretiminde de en yüksek oranda artışın yaşandığı ay oldu. 

BP ve Shell orta vadeli petrol fiyatlarına dair öngörülerinde değişikliğe gidip, 

öngörülen fiyatları düşürdüler. 

Amerika’nın İkinci Açık Deniz Rüzgar Projesi Tamamlandı - CNBC 

ABD’nin Açık Denizlerde Rüzgar Santralleri projesi henüz başlangıç aşamasında. 

ABD’nin bu konuda AB ülkelerini yakalaması için daha fazla yol kat etmesi lazım. 

İkinci açık deniz rüzgar projesinde inşaat tamamlandı ve 2 türbin devreye girdi. 

Dominion Energy tarafından yapılan açıklamada “Virginia açıklarındaki 2 türbinli 

12 megawatt gücündeki pilot rüzgar projesinin pandemi sürecine rağmen 

https://www.cnbc.com/2020/07/01/aramco-chief-adds-to-bullish-calls-for-an-oil-demand-rebound-in-late-2020.html
https://www.cnbc.com/2020/06/28/chesapeake-energy-a-pioneer-in-the-us-shale-revolution-files-for-bankruptcy-protection.html
https://www.cnbc.com/2020/07/01/oil-prices-brent-wti-crude-just-had-their-best-quarter-in-30-years.html
https://www.cnbc.com/2020/06/30/americas-second-offshore-wind-farm-completes-construction.html
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takvimine uygun şekilde tamamlandığı belirtildi. Santral, Virginia Beach sahiline 

27 mil uzaklıkta bulunuyor ve Virginia’daki 3000 eve elektrik sağlayacak 

kapasiteye sahip. 

Bu Yaz Elektrik Faturaları %10 Artabilir - CNBC 

Pandemiden dolayı milyonlarca insan evden çıkmıyor. Her 3 Amerikalıdan 1’i 

elektrik faturalarının bu yaz en az %10 artacağına inanıyor. Yenilenebilir enerji 

firması, Arcadia, ABD’nin 13 eyaletinde 10 bin ev sahibi ile görüşüp elektrik 

faturalarındaki artışları hesapladı. Arcadia, çalışma yaptıkları 13 eyaletin ABD 

nüfusunun 3’te 1’ini oluşturduğunu ve ev sahiplerinin Haziran, Temmuz ve 

Ağustos’ta 2$ ile 37$ arasında daha fazla elektrik faturası ödemek zorunda 

kalabileceklerini belirtti. 

Enerji Devi Equinor Dünyanın En Büyük Hidrojen Santralini Kuruyor - CNBC 

Hidrojen üretimi söz konusu olduğunda belirgin çevresel zorluklar vardır. Son 

yıllarda yakıt pili teknolojisini kullanan bir dizi ilginç proje şekillendi. 

Norveçli enerji devi Equinor, hidrojen üretimini karbon tutma ve depolamayla 

birleştirecek İngiltere merkezli büyük bir projenin üzerinde çalıştığını açıkladı. 

Santral, İngiltere'nin kuzeyinde Hull yakınlarında yer alacak. Equinor, tesisin 

“dünyadaki türünün en büyüğü” olacağını açıkladı.  

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, hidrojen talebi artıyor fakat “arzın 

neredeyse tamamı fosil yakıtlardan sağlanıyor”. İEA, hidrojen üretiminin her yıl 

yaklaşık 830 milyon metrik ton karbondioksit emisyonundan sorumlu olduğunu 

belirtti. Londra az sayıda hidrojen otobüsüne ev sahipliği yapıyor, İngiliz firması 

Alstom hidrojen trenleri üzerinde çalışıyor. 

Petrol Fiyatları ABD’de Olumlu İstihdam Verileri ile Yükselmeye Devam Etti - 

Reuters 

Petrol fiyatları, ABD’de bu hafta yayınlanan iş gücü ve istihdam verilerinin olumlu 

havası ile yükselmeye devam etti. ABD’de yazın en yoğun haftası olan 4 

Temmuz’da geçen yıla göre %20 daha az benzin kullanıldı. 

Warren Buffett Dominion Energy’nin Doğalgaz Operasyonlarını 10 Milyar Dolara 

Satın Aldı - CNBC 

Buffett, Dominion Energy'nin doğal gaz iletim ve depolama varlıklarını satın 

almak için 4 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Şirketin borç stoku da dahil olmak 

üzere anlaşma toplamda yaklaşık 10 milyar doları buluyor. İşlem, korona virüs 

salgını ve sonrasındaki piyasa çöküşünden bu yana Berkshire'in ilk büyük satın 

alması. Satın alma ile Berkshire Energy, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm 

eyaletler arası doğal gaz iletiminin%18'ini taşıyacak. 

https://www.cnbc.com/2020/06/30/utility-bills-may-increase-by-10-percent-on-average-in-big-cities-this-summer.html
https://www.cnbc.com/2020/07/02/energy-major-to-produce-hydrogen-from-largest-plant-of-its-kind.html
https://uk.reuters.com/article/uk-global-oil/oil-up-more-than-2-on-u-s-jobs-data-but-virus-fears-cap-gains-idUKKBN24303H
https://www.cnbc.com/2020/07/05/warren-buffetts-berkshire-buys-dominion-energy-natural-gas-assets-in-10-billion-deal.html

