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DÜNYADAN HABER ÖZETLERİ 

 

 

Total, İklim Değişimi Konusunda ABD’li Petrol Lobisi ile Ters Düştü - CNN 

Fransız petrol devi Total’den Cuma günü yapılan açıklamada, şirketin ABD’nin 

en büyük petrol lobi organizasyonu olan Amerikan Petrol Enstitüsü (API) 

üyeliğinden ayrılacağı bildirildi. Total’den yapılan açıklamada, şirketin API’in 

karbon fiyatlaması konusundaki politikası ve ABD’de Paris Anlaşması’na karşıt 

olan politikacılara olan desteğinden dolayı Total’ın bu karara vardığı bildirildi. 

Karar, Total’ı API’den ayrılan ilk büyük petrol şirketi yapacak. Pandemiyle 

girilen süreçte, Total ve BP gibi Avrupalı petrol devleri, karbon emisyonlarının 

azaltılması, yenilenebilir enerjiye yatırım ve iklim değişimi ile mücadele 

konusunda ABD’li Exxon ve Chevron gibi büyük petrol şirketlerinden çok daha 

agresif kararlar aldılar. API’in başta Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, BP 

ve Shell olmak üzere 600’den fazla üyesi bulunuyor. 

Yergin: Petrol Fiyatları Pandemi Riskiyle Tekrar Düşebilir - CNBC 

OPEC 2021 yılı ham petrol talebi tahminini değiştirmeme kararı aldı. HIS Markit 

başkan yardımcısı Daniel Yergin, petrol talebinin 2021’de izleyeceği yolun hala 

pandeminin gidişatı ile yakından ilgili olacağını, fazla iyimser bir tablonun 

pandeminin devamı ihtimaliyle değişebileceğini söyledi. 

Yergin, “Eğer COVID19 Krizi devam ederse ve eğer geliştirilen aşılar umut 

ettiğimiz oranda pandemiyle mücadelede yardımcı olmazsa bu tekrar daha zayıf 

bir talebi beraberinde getirebilir ki bu da petrol fiyatlarına yansır” dedi. 

Petrol Fiyatları %2 Düşüş Gösterdi - CNBC 

15 Ocak Cuma günü petrol fiyatları %2 düşüş gösterdi. Çin’de süren kapanma 

ve izolasyonlar fiyatları tersine çevirdi.  Brent ham petrol varil fiyatı 1,32 $-

%2,34- düşerek 55,10 $ seviyelerine, US West Texas Intermediate (WTI) ham 

petrol varil fiyatı ise 1,21 $-%2,26-düşerek 52,36 $ seviyelerine geriledi. 

RWE, Fransa ve Polonya'da 4 Kara Üstü Rüzgar Santralı Kuruyor - 

Energylivenews 

Alman RWE, 95 milyon € yatırımla Fransa ve Polonya'da 4 kara üstü rüzgar 

santralı kurup, bölgedeki varlığını genişletiyor. 3’u Fransa'da ve 1’i Polonya'da 

olmak üzere, rüzgâr santralleri toplamda 76 MW'lık bir kurulu güce sahip olacak. 

Fransa’daki ilk proje hâlihazırda yapım aşamasında ve diğer projelerin de 2021'in 

https://edition.cnn.com/2021/01/15/investing/oil-climate-api-total/index.html
https://www.cnbc.com/2021/01/15/dan-yergin-on-oil-demand-forecast-amid-covid-19-vaccine-rollout-cases.html
https://www.cnbc.com/2021/01/15/oil-markets-coronavirus.html
https://www.energylivenews.com/2021/01/15/rwe-to-develop-four-onshore-wind-farms-in-france-and-poland/
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ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor. RWE, Kasım 2020'de Nordex'in Avrupa kara 

rüzgarı ve güneş enerjisi geliştirme bölümünü satın almıştı. Bu 4 proje bu satın 

alma akabinde devreye alındı. Satın alma, RWE’nin Fransa, İsveç, İspanya ve 

Polonya’daki mevcut 22 GW kapasitesine 2,7 GW kapasite eklemesini 

beraberinde getirdi. 

Rüzgar Türbini Devi Vestas, Yeni Yapılanma İçin 220 Kişiyi İşten Çıkaracak - 

Energylivenews 

Rüzgar türbini devi Vestas ve MHI Vestas Offshore Wind (MVOW) ortak girişimi, 

220 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Şirket, işten çıkarmaların Danimarka ve 

İngiltere'deki istihdamı etkileyeceğini açıkladı. Dünya çapında 29 binden fazla 

kişiyi istihdam eden konsorsiyumdan yapılan açıklamada, istihdam 

planlamasının uzun vadede şirketin kara ve deniz rüzgarı sektöründe daha güçlü 

ve daha rekabetçi bir varlık oluşturmasına yardımcı olacağı ifade edildi. 

Fransa’da Elektrikli Otobüsleri Desteklemek İçin Fon Kuruluyor - Energylivenews 

Fransa genelinde otobüs filolarının enerji geçişini finanse etmek için 200 milyon 

€ yatırım fonu kurulacak. Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Banque des 

Territories, otobüs filolarını elektriklendirmek isteyen yerel ve kentsel mobilite 

yetkililerine finansman sağlayacak platforma 100’er milyon € kaynak temin 

edecek. Platform, uygun projelerin maliyetlerini %100'üne kadar finanse edecek. 

EDPR, Portekiz'de 2 Kara Ustu Rüzgar Santrali İçin 112 Milyon Avro Bağış Aldı - 

Energylivenews 

EDP Renováveis (EDPR), Portekiz'de iki kara ustu rüzgar santralinin inşası ve 

işletilmesi için 112 milyon Euro hibe alacak. 33 MW kapasiteli Tocha II ve 92MW 

kapasiteli Sincelo, toplam 125MW kapasiteye sahip olacaklar. Proje için, Avrupa 

Yatırım Bankası (EIB) 65 milyon € kaynak sağlayacak. BPI ise, 560 kişiye 

istihdam yaratması beklenen proje için 47 milyon € sağlayacak. Portekiz, 2030’a 

kadar elektrik üretiminin %47’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı 

hedefliyor. 

Malezya, Palmiye Biyoyakıt Konusunda AB'ye Karşı DTÖ’da Yasal İşlem Başlattı 

- Reuters 

Malezya, palmiye yağı ile ilgili AB düzenlemesine karşı yasal mücadele başlatıyor. 

Malezya Sanayi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Malezya hükümetinin Fransa 

ve Litvanya’ya karşı DTO(WTO) çatısı altında başlatılan yasal mücadelede AB’nin 

biyoyakıtlar konusunda, palmiye yağı ile ilgili ayrımcı eylem tutumu hedef 

alınıyor. 

 

https://www.energylivenews.com/2021/01/15/wind-turbine-giant-vestas-announces-220-layoffs-as-part-of-internal-reorganisation/
https://www.energylivenews.com/2021/01/15/wind-turbine-giant-vestas-announces-220-layoffs-as-part-of-internal-reorganisation/
https://www.energylivenews.com/2021/01/14/edpr-granted-e112m-for-two-onshore-wind-farms-in-portugal/
https://www.reuters.com/article/us-malaysia-palmoil-eu/malaysia-takes-wto-legal-action-against-eu-over-palm-biofuel-curbs-idUSKBN29L054
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Zurich Insurance, Kuzey Akım 2 Projesi’nden Ayrılacak - Reuters 

Zürich Insurance Group'un Rusya'nın Kuzey Akım 2 projesinden çekileceği 

açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Kuzey Akım 2 boru hattının inşasına yardımcı 

olduğundan şüphelendiği şirketlere yaptırım uygulayacak. ABD’de iş yapan 

Zürich Insurance Group’un, projeyi destekleyen yaklaşık 20 sigorta şirketinden 

birisi olduğu ifade edildi. 

https://www.reuters.com/article/us-usa-nord-stream-2-sanctions-zurich-in/zurich-insurance-to-drop-out-of-nord-stream-2-project-sources-idUSKBN29L0JX

