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DÜNYADAN HABER ÖZETLERİ 

 

Japonya Eski Kömür Santrallerinin Kapanmasını Hızlandıracak – Reuters 

Japonya Sanayi Bakanı Kajiyama, Japonya'nın eski ve verimsiz kömür 

santrallerinin 2030 yılına kadar kapatılmasını hızlandıracak adımlar atacaklarını 

söyledi. Japonya medyası, Japonya'nın 2030 yılına kadar yaklaşık 100 kömür 

santralını kapatacağını bildirdi. Bu karar, Japonya'nın fosil yakıtlara verdiği güçlü 

desteği uzun zamandır eleştiren bazı çevreci gruplar tarafından desteklendi. 

Fakat, bakan bu açıklamanın ardından Japonya’nın yeni ve daha büyük kömür 

santralleri inşa edeceğini de belirtti. 

Koronavirüs Nedeniyle, ABD Doğalgaz Üretimi ve Talebi 2020 ve 2021'de 

Düşmeye Devam Edecek – Reuters 

2019 verileri ile mukayese edildiğinde, ABD doğal gaz üretimi ve talebi 2020’nin 

kalan kısmında ve 2021'de düşmeye devam edecek. Hükümet, koronavirüsün 

yayılmasını yavaşlatmak için tedbirler alırken ekonomik aktiviteler ve enerji 

fiyatları düştü. ABD Enerji Bilgi İdaresi’ne göre (EIA), gaz üretimi 2020'de günde 

89,24 milyar metreküpe ve 2021'de 84,23 milyar metreküpe düşecek. 

Koronavirüs, ABD LNG İhracatını 20 Ayın En Düşük Seviyesine Düşürdü - Reuters 

ABD’nin LNG üretimi, Haziran ayında 20 ayın en düşük seviyesine düştü. 

Pandemiden kaynaklanan küresel durgunluk ve sosyal ekonomik izolasyon 

küresel yakıt talebini azalttı. Pandemi öncesinde salgın enerji talebini azaltmadan 

evvel, ABD'li üreticiler, LNG ihracatının önceki yıllarda olduğu gibi ciddi bir 

şekilde artacağına inanıyorlardı. Fakat, 2019'da %68 ve 2018'de %53 artış 

göstermiş olan ABD LNG ihracatının bu yıl sadece %7 artması bekleniyor. 

Japonya, 10 Yılda 30 Bölgede Offshore Rüzgar Çiftlikleri Kuracak – Reuters 

Nikkei Business Daily gazetesi, Japonya’nın, önümüzdeki on yıl boyunca 30 

sahaya offshore rüzgar çiftlikleri kuracağını açıkladı. Hükümet bu doğrultuda 

yeni regülasyonları ve projeler için gerekli alt yapıyı destekleyeceğini vurguladı. 

Yeni projelerle birlikte, Nisan 2021’den 2031’e kadar her yıl toplam üretim 

kapasitesi 1 gigawatt (GW) olan üç veya dört projenin tamamlanması 

hedefleniyor. 

 

 

https://www.reuters.com/article/us-japan-powerstation-coal/japan-to-accelerate-closure-of-old-coal-power-plants-idUSKBN2440AA
https://www.reuters.com/article/us-usa-natgas-outlook/u-s-natgas-output-demand-to-fall-in-2020-2021-due-to-coronavirus-idUSKBN2482F4
https://www.reuters.com/article/us-usa-lng-coronavirus/coronavirus-demand-destruction-cuts-u-s-lng-exports-to-over-20-month-low-idUSKBN2492XZ
https://www.reuters.com/article/us-japan-wind-policy/japan-to-develop-offshore-wind-farms-at-30-sites-in-10-years-nikkei-says-idUSKBN24A0FD
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İngiltere, Ekonomiyi Daha Yeşil Hale Getirmek için 3 Milyar £ Yardım Sözü Verdi 

– CNBC 

İngiltere Maliye Bakanı, binaların enerji verimliliğini artırmaya ve iş yaratmaya 

yardımcı olacak 3 milyar £’lik (3,8 milyar $) “yeşil yatırım paketi” açıkladı. Ancak, 

çevre grupları, İngiliz hükümetini, Avrupalı mevkidaşlarına verdikleri taahhütlere 

uymadığı için eleştirdiler. Planlarının bir parçası olarak Bakan, arazi ve ev 

sahiplerinin evlerinin enerji verimliliğini artırmak için kupon sistemine 

başvurmalarını sağlayacak 2 milyar £ değerindeki “yeşil ev hibesi” programını 

duyurdu. 

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, “İklim değişikliği ile mücadele 

etmek için her fırsatı kullanacağım” dedi. - CNBC 

Lagarde, Financial Times’a verdiği mülakatta ‘iklim değişimi’ ile mücadele etmek 

için her imkan ve fırsatı kullanacağını dile getirdi. Avrupa Merkez Bankası’nın 

varlıklarını ‘yeşil hedefler’ için kullanacağını belirtti. 

https://www.cnbc.com/2020/07/08/uk-pledges-3-billion-to-make-economy-greener.html
https://www.cnbc.com/2020/07/08/ecbs-christine-lagarde-to-explore-options-on-tackling-climate-change.html

