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DÜNYADAN HABER ÖZETLERİ 

 

Minnesota'da Büyük Rüzgar Santrali Devreye Alındı - RenewableEnergyWorld 

Güneybatı Minnesota'daki 250MW kapasiteli Nobles 2 rüzgar santralı faaliyete 

geçti. Proje, Nebraska merkezli enerji şirketi Tenaska tarafından geliştirildi. 

Tenaska şimdiye kadar 19 enerji projesi geliştirdi. Şirketin Güneybatı 

Minnesota'da faaliyete geçirdiği Nobles 2 rüzgar santrali 2020'de geliştirdiği 

ikinci rüzgar projesi oldu. Nobles 2, 74 Vestas türbininden oluşuyor. Nobles 2 

rüzgar çiftliğinin inşaatı Ağustos 2019'da başlamıştı. Vestas, rüzgar türbinlerini 

tedarik ediyor ve projenin bakım hizmetlerini sağlıyor. Nobles 2 rüzgar çiftliği, 

NAES Corporation ve Vestas'ta çalışan 14 kişilik bir ekip tarafından 

desteklenmektedir. Santralın, federal hükümete yıllık 1,1 milyon dolardan fazla 

vergi geliri sağlaması, arazi kullanımını çeşitlendirmesi ve kira ödemeleri yoluyla 

arazi sahiplerine istikrarlı bir gelir sağlaması bekleniyor. 

Gümüş 2021'de Parlayacak - Reuters 

Değerli metaller 2020 senesini büyük bir yükselişle tamamladı. Özellikle gümüş 

son 30 yılın en büyük yükselişini gösterdi. Gümüşün 2021'de daha iyi performans 

göstermesi bekleniyor. Pandemi, servetlerini korumak isteyen yatırımcılar altın 

ve gümüş gibi değerli madenleri stoklamaya teşvik etti. Bu durum, altın ve 

paladiyum fiyatlarını bu yıl %20'den fazla artırırken, gümüş %47 ve platin %10 

yükseldi. Gümüşün 2021'de %20 yükselebileceği öngörülüyor. Güneş panelleri 

gibi ürünlerde kullanılan endüstriyel bir metal olan gümüş, Ocak ayında ons 

başına 18 dolardan Ağustos'ta yaklaşık 30 dolara çıktı ve ardından 25 dolara 

düştü. Analistler, ekonomik büyüme toparlandıkça ve ABD Başkanı Biden'in 

temiz enerji planı devreye girdikçe bu durumun piyasalarda gümüş fiyatlarını 

tetikleyeceği ve gümüşün 2021'de ciddi oranda yükselmeye devam edeceğini 

öngörüyorlar. 

Dronlar New York'ta Terk Edilmiş Petrol ve Gaz Kuyularının Yerini Belirleyecek - 

Energylivenews 

Drone teknolojisi, çevreye metan emisyonları salan eskimiş ve terk edilmiş petrol 

ve gaz kuyularının yerini belirlemek için New York'ta konuşlandırılacak. New York 

Eyaleti Çevre Koruma Başkanlığı (DEC) ve Enerji Araştırma ve Geliştirme 

Kurumu (NYSERDA) arasındaki ortak girişim, özel yapım drone ekipmanı için 400 

bin $ 'a varan bir yatırım sağlayacak. Aramalar öncelikle Orta ve Batı New York'ta 

terk edilmiş petrol ve gaz kuyularından başlayacak. Bu bölgeler, 19. yüzyıldan 

itibaren, açılan eski petrol kuyularını içeriyor. DEC, bugüne kadar bu kuyuların 

https://www.renewableenergyworld.com/2021/01/01/250-mw-nobles-2-wind-farm-in-minnesota-begins-commercial-operation/
https://www.reuters.com/article/us-global-precious-graphic/after-golden-year-for-precious-metals-silver-set-to-shine-in-2021-idUSKBN2951NW
https://www.energylivenews.com/2020/12/29/drones-to-locate-abandoned-oil-and-gas-wells-in-new-york/
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2.000'den fazlasını yerel arazi sahipleriyle konuşarak, araştırma ve yerinde 

aramalar yaparak bulmuş ve değerlendirmişti. 

Gazprom, Sırbistan ve Bosna'ya Gaz Dağıtımına Başladı - Reuters 

Rus enerji devi Gazprom yaptığı açıklamada, Türk Akım boru hattı ve Türkiye ile 

Bulgaristan üzerinden geçen yeni bir rota üzerinden Sırbistan ve Bosna'ya doğal 

gaz ulaştırmaya başladığını açıkladı. Gazprom CEO'su Aleksey Miller, Sırbistan 

ve Bosna'nın eklenmesiyle birlikte toplam 6 Avrupa ülkesinin Türk Akım boru 

hattı üzerinden Rus doğalgazını aldığını söyledi. Bu güzergah üzerinden Rus 

doğalgazını alan diğer dört ülke Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve 

Romanya. Rusya ve Türkiye, Türk Akım'ı Ocak 2020'de resmen devreye almıştı. 

Moskova'nın Ukrayna'yı bypass etmesine imkan veren boru hattı, Rus doğal 

gazını Türkiye üzerinden Güney Avrupa'ya taşıyor. 

İran, Irak'a Gaz Arzına Devam Etmeyi Kabul Etti - Seetao 

İran, 30 Aralık'tan itibaren Irak'a doğal gaz arzını sürdürmeyi kabul etti. Daha 

önce, İran ve Irak, Irak'ın ödenmemiş borçları ile ilgili bir anlaşmaya vardı. İran 

Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Bağdat'a yaptığı iki günlük ziyarette, Iraklı üst 

düzey yetkililerle 6 milyar $ ödenmemiş borçlar konusunda kapsamlı 

görüşmelerde bulundu. Erdekaniyan, Avrupa'dan COVID19 asılarının satın 

alınmasında kullanılacak ABD ambargosu nedeniyle Irak'ta dondurulmuş 

3milyar$'in geri çekilmesi için Bağdat ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Iraklı 

yetkililer, İran'ın gaz ve elektrik şirketine olan borcun bir kısmını geri ödemeyi 

kabul ettiler, ancak miktarı belirtmediler. Ulusal İran Gaz Şirketi, Irak'ın 

borçlarını ödemeyi reddetmesi nedeniyle, şirketin Irak'a doğal gaz arzını kestiğini 

ve Bağdat'ı ciddi elektrik kesintileri riskiyle karşı karşıya bıraktığını duyurmuştu. 

İran son haftalarda Irak'a yaptığı doğalgaz ihracatını 50 milyon metreküpten 5 

milyon metreküpe düşürdü ve 3 milyon metreküp daha da düşürmeyi planlıyor. 

Çin, Elektrikli Araç Sübvansiyonlarını Bu Yıl %20 Azaltacak - Reuters 

Çin Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, Çin'in elektrikli arabalar gibi yeni enerji 

araçlarına (NEV) sübvansiyonlarını gelecek yıl %20 oranında azaltacağını 

açıkladı. Öte yandan Çin, hibrit ve hidrojen bataryalı araçların, elektrikli araçların 

2025'te pazar payının %20'ye ulaşmasını hedefliyor. 2020 yılında bu araçların 

Çin piyasasındaki pazar payı %5 idi. 

Gazprom, 2020'de Gaz İhracatının %10 Düştüğünü Açıkladı - Reuters 

Rusya’nın gaz devi Gazprom'dan yapılan açıklamada, eski Sovyetler Birliği 

ülkeleri dışındaki müşterilere Rusya'nın doğalgaz ihracatının 2020 yılında 179,3 

milyar metreküp seviyesine ulaştığı söylendi. Şirketten yapılan açıklamada, 

https://www.reuters.com/article/russia-turkey-gas/russias-gazprom-begins-gas-deliveries-to-serbia-bosnia-via-turkstream-pipeline-idUSL8N2JC08N
https://www.seetao.com/details/55473/en.html
https://uk.reuters.com/article/idUKB9N2J806I
https://uk.reuters.com/article/uk-russia-gazprom-export/gazprom-says-gas-exports-outside-ex-soviet-union-down-10-in-2020-idUKKBN297098
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doğal gaz üretiminin 2019 yılında 500,3 milyar metreküpten 2020 yılında 452,7 

milyar metreküpe düştüğü ve 2012'den bu yana en yüksek düşüşün 2020 yılında 

yaşandığı belirtildi.  

Petrol Fiyatları Yılın Sonunu Yükselişle Tamamladı - CNBC 

COVID19 rakamları, aşının yayılması ve ABD petrol stoklarının azalmaya 

başlaması sonucu petrol haftayı artışla bitirdi. Brent ham petrol varil fiyatı %0,49 

artarak 51,34 $ seviyelerine, West Texas Intermediate (WTI) ham petrol varil 

fiyatı ise %0,83 artarak 48,40 $ seviyelerine ulaştı. 

https://www.cnbc.com/2020/12/30/oil-markets-coronavirus.html

