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DÜNYADAN HABER ÖZETLERİ 

 

Petrol Fiyatları Dalgalanıyor - Reuters 

Geçen hafta petrol fiyatları dalgalanma gösterdi. Koronavirüs vakalarının bazı 

ABD eyaletlerinde artması sonucu yeni uygulamaya giren seyahat kısıtlamaları 

petrol talebini aşağılara çekti. Fakat, Uluslararası Enerji Ajansı’nın yılın geri kalan 

kısmı için ABD petrol talebi tahminini günlük 400 bin varil yükseltmesinden 

sonra, cuma günü fiyatlar %2 yükseldi. 

Çin 2020-2025 Döneminde Her Yıl 6-8 Nükleer Reaktör İnşa Edecek - The 

Economic Times 

Çin’in Mayıs 2020 itibariyle 52GW olan nükleer kapasitesi 2025 sonunda 70GW’a 

çıkması hedefleniyor. Çin Nükleer Enerji Derneği, 2025’te 70GW’a çıkması 

planlanan nükleer kapasitenin 2035’e kadar 200GW kapasiteye ulaşmasını 

öngördüklerini açıkladı. 

Atlantik Boru Hattı İptal Edildi - World Oil 

ABD’nin en büyük doğalgaz sahası olan Appalachia’da 8 milyar dolarlık Atlantic 

Coast Boru Hattı projesi bu hafta başında iptal edildi. Appalachia, Marcellus 

bölgesindeki kaya gazı rezervlerine de ev sahipliği yapıyor. Marcellus, ABD’nin 

geçtiğimiz birkaç yılın içinde kaya gazı devrimi yapmasına öncülük eden bölge 

olarak tarihe geçti. Dominion Energy ve Duke Energy, Atlantik Boru Hattı ile 

ABD’nin kuzeydoğusu ile güneyini birbirine bağlamayı hedefliyordu. 

Batarya ve Enerji Depolama Sistemleri İngiltere’nin Enerji Dönüşümü İçin Hayati 

Öneme Sahip - CNBC 

İngiliz hükümeti birkaç gün önce, batarya ve enerji depolama sistemleri 

kurulumu ile ilgili kolaylıklar sağlayan yeni kanunlar yürürlüğe koydu. 

İngiltere’de 50MW ve altı, Galler’de ise 350MW ve altı kurulacak tesislerle ilgili 

yasal zorluklar kaldırıldı. Bundan sonra İngiltere’de 50MW altı ve Galler’de 

350MW altı tesislerin kurulumu ile ilgili bürokratik yükü azaltıp süreci 

hızlandırmak adına, yerel otoritelere projeleri onaylama yetkisi verildi. 

Joe Biden, 2 Trilyon Dolarlık Yeşil Enerji ve Altyapı Planını Açıkladı - Wall Street 

Journal 

Joe Biden ekibi, önümüzdeki 4 yılda uygulamaya konulacak, 2 trilyon dolarlık bir 

yeşil enerji ve altyapı planı açıkladı. Demokratlar, pandemi öncesine nazaran 

karbon emisyonlarını azaltmak için çok daha iddialı bir enerji dönüşümü ve 

https://www.reuters.com/article/us-global-oil/oil-slips-as-traders-eye-supply-cut-easing-at-opec-meeting-idUSKCN24E03N
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-to-build-6-8-nuclear-reactors-a-year-from-2020-2025-report/articleshow/76865801.cms?from=mdr
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/china-to-build-6-8-nuclear-reactors-a-year-from-2020-2025-report/articleshow/76865801.cms?from=mdr
https://www.worldoil.com/news/2020/7/10/canceled-atlantic-coast-pipeline-threatens-marcellus-shale-s-future
https://www.cnbc.com/2020/07/15/uk-loosens-planning-rules-to-ramp-up-storage-and-boost-renewables.html
https://www.wsj.com/articles/joe-biden-set-to-release-2-trillion-climate-agenda-11594738862
https://www.wsj.com/articles/joe-biden-set-to-release-2-trillion-climate-agenda-11594738862
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altyapı planı ortaya koydular. Başkan Trump ve yardımcıları, Biden’in ortaya 

koyduğu planın petrol ve gaz sektöründe çalışan milyonlarca insanın geleceğini 

riske atacağını iddia ediyor. Biden ise Salı günü açıkladığı planın, ekonomik 

büyümeye ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olacağını ifade etti. 

Biden, 2035’e kadar karbonsuz elektrik üretimini hedeflediklerini duyurdu. 

Daha Verimli Klimalara Geçiş Karbon Emisyonlarını Azaltacak - CNBC 

2020 yılı, kayda geçmiş en sıcak yıllardan birisi olacak. BM Çevre Programı ve 

Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayınladığı ortak rapora göre, enerji verimliliği 

sağlanmış klima sistemlerine geçiş, gelecek 40 yılda 460 milyon ton karbon 

emisyonu azalmasına yardımcı olacak. 2050 yılına kadar dünyadaki klima 

sayısının 4 kat artıp 3,6 milyardan 14 milyara çıkması bekleniyor. Klimaların 

daha enerji verimli hale getirilmesi 2050 yılına kadar 2,9 trilyon $ küresel 

tasarrufun da önünü açacak. 

Siemens Kömürden Elektrik Üretimini Bırakacak - CNBC 

Siemens CEO’su Siemens yönetiminin çok hızlı bir şekilde kömür kaynaklı 

elektrik üretimini bırakmak için planlamaya gittiğini açıkladı. 

Kaeser, iklim değişimi ile mücadele için elektrik üretiminde ciddi bir dönüşümün 

gerekli olduğunu ve küresel karbon emisyonlarının yaklaşık %40’ının elektrik 

üretimi kaynaklı olduğunu ifade etti. 

https://www.cnbc.com/2020/07/17/energy-efficient-cooling-will-curb-climate-change-un-iea-report.html?&qsearchterm=energy
https://www.cnbc.com/2020/07/09/siemens-energy-to-set-out-plan-to-exit-coal-generated-electricity-ceo.html?&qsearchterm=energy

