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DÜNYADAN HABER ÖZETLERİ 

 

Volvo Başkanı, Elektrikli Araçların Şarj Altyapılarının Kamu Tarafından 

Desteklenmesinin Önemine İşaret Etti - CNBC 

Elektrikli araçlarla ilgili teknolojik gelişmeler hız kesmiyor. Elektrikli araçların şarj 

edilmesi ile ilgili gerekli alt yapının sağlanması ve geliştirilmesi en öncelikli 

konular arasında. Volvo CEO’su Hakan Samuelsson yaptığı açıklamada bu 

konuda hükümetlerin yardımının çok hayati olduğunu ifade etti. Samuelsson, 

2025’den itibaren Volvo’nun satacağı araçların %50’sinin elektrikli olacağını 

söyledi. Geçen ay, McDonald’s İngiltere’deki şubelerine elektrikli araçlar için hızlı 

şarj istasyonları kuracağını açıkladı. Norveç’te elektrikli araçlar senelik yol vergisi 

ödemeyecek, otobüsler için yollarda ayrılan hatları kullanabilecek ve elektrikli 

araç alım satımlarında %25 vergi muafiyeti tanınacak. 

İngiliz Hükümeti Konutlarda Enerji Verimliliğine Odaklanıyor - BBC 

İngiltere Hükümeti’nin yaptığı açıklamaya göre, konutların enerji verimliliği 

artırılıp binlerce kişiye hem istihdam imkanı sağlanabilir hem de ciddi miktarda 

enerji tasarrufu elde edilebilir. Daha iyi yalıtım sistemleri ve enerji verimliliğini 

artırıcı yenilikler iklim değişiminin doğaya ve ekonomilere verdiği zararı ve 

tüketicilerin ödedikleri faturaları azaltarak ekonomiye katkı ve tasarruf 

sağlayabilir. Welsh Hükümeti, COVID-19 sonrası ‘Yeşil İyileşme’ için konutlarda 

enerji verimliliği sağlanmasının çok önemli olduğunu duyurdu. 

Apple, Sıfır Karbon Hedefine Odaklanıyor - BBC 

Apple, 2030 yılına kadar bütün üretim ve operasyonlarında sıfır karbon hedefine 

ulaşacağını duyurdu. Şirket, üretecekleri bütün aletlerin iklim değişimi üzerinde 

sıfır etkisi olacağını taahhüt etti. Ayrıca, BBC’ye yapılan açıklamada, Apple ile 

çalışmak, tedarikçi olmak isteyen firmaların tamamının üretecekleri ara ürünlerin 

%100 yenilenebilir olması şartının aranacağı ifade edildi. Aynı doğrultuda, 

Microsoft da hedeflerini ve taahhütlerini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Microsoft 

2030’a kadar sifir karbon değerine ulaşacağını ve 2050 yılına kadar atmosfere 

bıraktıkları karbondioksit miktarı kadar emilim sağlayacaklarını taahhüt etti. 

Microsoft, Nike, Starbucks ve Mercedes-Benz’in karbon azaltıcı teknolojilerle ilgili 

bir konsorsiyum oluşturacakları açıklandı. Aynı şekilde Amazon da 2040 yılında 

sıfır karbon hedeflerine ulaşacaklarını açıkladı. 

 

https://www.cnbc.com/2020/07/22/volvo-chief-stresses-importance-of-charging-infrastructure.html
https://www.bbc.com/news/av/uk-wales-53490540/huge-challenge-to-make-all-homes-energy-efficient
https://www.bbc.com/news/technology-53485560
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Chevron, Noble Energy'i Satın Alıyor - CNN 

Chevron, Houston merkezli petrol ve gaz üreticisi Noble Energy’yi 5 milyar dolara 

satın alıyor. İşlem, COVID-19 salgının başlangıcından bu yana ABD enerji 

sektöründeki en büyük satış olacak. Satış, Chevron’a Noble Energy’nin en önemli 

projesi olan, geçen yıldan bu yana aktif olarak çalışan Doğu Akdeniz’deki mevcut 

en büyük doğalgaz sahası Leviathan’nın da devrini içeriyor. 

Ucuzlayan Dolar, Petrol Fiyatlarını Duraksattı - CNBC 

Brent ham petrol %0.1 yükselerek 43,37$, West Texas Intermediate ise 1 cent 

yükselerek 41,08$ seviyelerini buldu. Doların uluslararası piyasalarda 22 ayın en 

dip değerine düşüşü, yükselen ABD-Çin gerilimi ve artan koronavirüs vakaları 

petrol borsasını etkiledi ve yükselişi duraksattı.  

Suudi Arabistan'ın En Büyük Petrol Müşterisi Çin - Reuters 

Çin'in Suudi Arabistan'dan petrol ithalatı Haziran ayında bir önceki yıla göre, 

%15 arttı. Suudi Arabistan'ın Çin'e ihraç ettiği petrol Haziran ayında günlük 2.16 

milyon varili buldu. Çin'in Rusya'dan olan petrol ithalatı ise Haziran ayında 

günlük 1.95 milyon varil oldu. Mart-Nisan döneminde koronavirüs salgını, Suudi 

Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı gerilimi nedeniyle Çin'in Suudi 

Arabistan'dan günlük ithalatı 1.89 milyon varile kadar gerilemişti. 

Tesla'nın Yenilenebilir Enerji Atılımı - CNBC 

Social Capital CEO'su Chamath Palihapitiya Tesla'nın elektrikli araçlarının 

yenilenebilir enerji kısmının dikkatli şekilde incelenmesi gerektiğini ifade etti. 

Palihapıtıya, yenilenebilir enerjinin Tesla'yı trilyonlarca dolarlık bir şirket haline 

dönüştürebileceğini söyledi. Tesla'nın sadece elektrikli araçlarla 

değerlendirilmesinin eksik olacağını ifade eden Palihapıtıya, Tesla'nın 

elektrifikasyon ve dekarbonizasyon konusunda yarattığı atılımın çok önemli 

olduğunu, elektrikli araçların geleceğe dair birçok şeyi köklü bir şekilde 

değiştireceğini ifade etti. 

Nikola, Arizona Çölünde 600 Milyon Dolarlık Sıfır Emisyonlu Kamyon Fabrikası 

Kuruyor – Forbes 

Ağır vasıta pazarını sarsmak isteyen kamyon üreticisi Nikola Motor, Arizona'nın 

Coolidge kentinde 600 milyon dolarlık fabrika kuracak. Fabrikada elektrikli ve 

hidrojenli kamyonlar üretilecek. Gelecek yılın sonlarına doğru elektrikli model 

Nikola Tre ve iki yıl sonra ise batarya ve yakıt pili ile çalışan Nikola Two’nun 

üretimi planlanıyor. Tamamlandığında, yılda 35.000 sıfır emisyonlu kamyonu 

üretme kapasitesine sahip olacak.  

https://www.cnn.com/2020/07/20/energy/chevron-buys-noble-energy/index.html
https://www.cnbc.com/2020/07/22/oil-prices-fall-on-us-inventory-build-increasing-pandemic-fears.html
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-trade-oil/china-imports-more-oil-from-saudi-than-any-other-country-in-june-idUSKCN24R07S
https://www.cnbc.com/2020/07/23/palihapitiya-teslas-push-toward-energy-could-make-it-worth-trillions.html
https://www.forbes.com/sites/alanohnsman/2020/07/23/nikola-building-600-million-plant-in-arizona-desert-to-get-hydrogen-big-rigs-rolling-by-2023/#28de7a0a536e

