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RWE, 1,4 GW Kapasiteli Açık Deniz Rüzgâr Çiftliğine 3 Milyar Sterlin Yatırım 

Yapacak – Energy Live News 

Avrupalı yenilenebilir enerji grubu RWE, 1,4 GW'lık bir açık deniz rüzgâr 

projesine yaklaşık 3 milyar £ yatırım yapma kararını açıkladı. RWE'nin en büyük 

açık deniz rüzgâr projesi olan Sofia rüzgâr çiftliği, İngiltere'nin kuzeydoğu 

kıyısına 195 kilometre uzaklıkta yer alacak. Tamamlandığında, projenin Birleşik 

Krallık’ ta 1,2 milyon eve elektrik sağlayacak kadar enerji üretmesi bekleniyor. 

Önümüzdeki haftalarda başlaması planlanan kara çalışmalarıyla birlikte proje 

inşaatının 2026'nın dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. RWE, 

Siemens Gamesa'nın proje için 100 rüzgâr türbini tedarik edeceğini belirtti. 

ABD'li Girişim, 28.000 Yıla Kadar Dayanabilen Nükleer Atıklardan Yapılan 

Bataryaları Tanıttı – Energy Live News 

California merkezli NDB, nükleer atık kullanan ve 28.000 yıla kadar dayanan bir 

bataryayı açıkladı. Nano elmas bataryanın gücü, nükleer reaktörlerde kullanılan 

radyoaktif izotoplardan gelir. Radyoaktif çekirdeği, zarar görmesi veya kırılması 

en zor malzemelerden biri olan çok katmanlı sentetik elmaslarla korunmaktadır. 

Batarya uçak ve roketlerden elektrikli araçlar ve akıllı telefonlara kadar her 

boyuttaki cihaz ve makinelerde kullanılabilir. Şirket, ilk ticari prototip bataryanın 

geliştirme aşamasının devam ettiğini ve yıl sonunda satışa sunulacağını söyledi. 

Birleşik Krallık Milletvekilleri Emisyonları Azaltmak İçin 30 Yıllık Demiryolu 

Elektrifikasyon Programı Çağrısında Bulundu – Energy Live News 

Birleşik Krallık'ın, net sıfıra ulaşmak için 30 yıllık bir demiryolu elektrifikasyonu 

programı hazırlaması gerekiyor. Milletvekilleri, demiryolu ağının çoğu için 

elektrifikasyonun tek 'acil dekarbonizasyon seçeneği' olduğunu öne sürüyor. 

Resmi rakamlara göre, ulaşım %27 ile Birleşik Krallık'taki sektör bazında en 

büyük karbondioksit emisyonu kaynağını oluşturuyor. Ulaştırma Komitesi 

Başkanı Huw Merriman MP: “Demiryolunun karbondan arındırılması ve 

trenlerimizi daha temiz ve daha yeşil hale getirmek hepimiz için önemli ve zorlu 

bir süreç olacak. Tüm ulaşım ağını karbondan arındırmaya tamamen kararlıyız 

ve yaklaşan Ulaşım Karbonsuzlaştırma Planımız bunu nasıl başaracağımızı 

belirleyecektir." dedi. 

https://www.energylivenews.com/2021/03/26/rwe-to-invest-3bn-in-1-4gw-offshore-wind-farm/
http://www.energylivenews.com/2021/03/15/rwe-becomes-majority-stakeholder-in-400mw-rampion-offshore-wind-farm/
http://www.energylivenews.com/2021/02/03/siemens-gamesa-to-supply-turbines-for-6-5bn-east-anglia-hub/
https://www.energylivenews.com/2020/09/02/us-startup-unveils-battery-made-from-nuclear-waste-that-could-last-up-to-28000-years/
https://www.energylivenews.com/2020/08/05/new-20m-project-to-support-research-into-safe-nuclear-waste-disposal/
https://www.energylivenews.com/2020/08/20/nearly-323-million-evs-will-be-on-the-worlds-roads-by-2040/
https://www.energylivenews.com/2021/03/25/mps-call-for-30-year-rail-electrification-programme-to-cut-emissions/
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Gazprom Başkanı, Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattının ABD Baskısına Rağmen 

Bu Yıl Tamamlanacağını Söyledi - Reuters 

Rus gaz üreticisi Gazprom yönetim kurulu başkanı cuma günü ABD'nin projeye 

karşı çıkmasına rağmen Almanya'ya giden Kuzey Akım 2 gaz boru hattı inşaatının 

bu yıl tamamlanacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri bu hafta boru hattına 

yönelik yaptırımların gerçek bir olasılık olduğunu açıklamıştı. Gazprom'un Batılı 

ortaklarıyla birlikte yürüttüğü proje, Rus gazını Baltık Denizi altından Almanya'ya 

ulaştırmayı hedefliyor. Gazprom'un yönetim kurulu başkanı Viktor Zubkov, 

Kuzey Akım 2'deki çalışmaların %90 ila 92 tamamlandığını söyledi. Zubkov, 

"Çalışma aktif olarak devam ediyor, çok az bir miktar kaldı" dedi. Tabii ki bu yıl 

kesinlikle bitecek. Kaybedilen zaman utanç verici ama olan buydu. "dedi. 

Kimyasal Devi BASF, CO2 Emisyon Azaltımı İçin 4,7 Milyar Dolara Varan Kaynak 

Ayırıyor - Reuters 

Satış bazında dünyanın en büyük kimyasal üreticisi olan BASF, sera gazı 

emisyonlarını 2030 yılına kadar dörtte bir oranında azaltmak için 4 milyar euro 

(4,7 milyar $) harcama sözü verdi. İcra Kurulu Başkanı Martin Brudermueller, 

BASF'nin otomobil üreticilerinden ve diğer büyük müşterilerden emisyonları 

azaltması için artan bir baskı ile karşı karşıya olduğunu ve harcama planının 2050 

yılına kadar karbon nötr olma hedefini içerdiğini söyledi. Brudermueller bir 

röportajda "Müşterilerimizden şu veya bu tarihe kadar ürünlerinizin CO2-nötr 

olmasına ihtiyacımız olduğunu söyleyen çok sayıda talep var. Piyasa baskısı ve 

bununla birlikte yatırımcı baskısı da artıyor" dedi. BASF'nin 2018 sera gazı 

emisyonları 21,9 milyon ton CO2 eşdeğeri idi. 

Çin Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Mali Desteği Artıracak - Reuters 

Çin Halk Bankası (PBOC) tarafından yapılan açıklamada, bazı yenilenebilir enerji 

şirketlerinin sıkı nakit koşulları nedeniyle üretim ve operasyonlarda zorluklarla 

karşılaşması nedeniyle, Çin'in rüzgâr ve güneş enerjisi endüstrilerinin sağlıklı ve 

düzenli gelişimini teşvik etmek için mali desteğin artırılacağı belirtildi. PBOC kısa 

vadeli geri ödeme baskısıyla karşı karşıya kalan gelecek vaat eden yenilenebilir 

şirketler için, finans kuruluşlarının kredi uzatmaları, yeniden finansman veya 

program ve kredi geri ödeme şartlarında ayarlamalar gibi düzenlemeler 

yapabileceğini, Çin'in tercihli olarak rüzgâr ve güneş enerjisi şirketlerine 

sübvansiyon vereceğini ve kredi ve kredi desteğini daha da artıracağını açıkladı. 

Sinopec, Qatar Petroleum ile 10 Yıllık LNG Anlaşması İmzaladı – World Energy 

Çin Petrochemical Corp veya Sinopec Group, 2022'den başlayarak 10 yıl boyunca 

her yıl Katar Petrol'den 2 milyon ton LNG satın almak için Qatar Petroleum ile 

https://www.reuters.com/article/russia-nord-stream-2-completion/gazprom-chairman-says-nord-stream-2-gas-pipeline-to-be-finished-this-year-despite-u-s-pressure-tass-idUSL8N2LO26Z
https://www.reuters.com/article/basf-carbon/chemicals-giant-basf-spurred-on-by-customers-allocates-up-to-4-7-bln-for-co2-cuts-idUSL8N2LN5PF
https://www.reuters.com/article/china-markets-renewable-energy/china-to-step-up-financial-support-for-wind-and-solar-power-idUSL4N2LN2CR
https://www.world-energy.org/article/16719.html
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uzun vadeli bir alım ve satım anlaşması imzaladığını açıkladı. Asya'nın en büyük 

rafinerisi Sinopec'in başkanı Zhang Yuzhuo, Katar ile uzun vadeli satın alma ve 

satış anlaşmasının büyük önem taşıdığını ve şirketin gelecekte Katar Petrol ile 

daha fazla iş birliği beklediğini söyledi. Uzun vadeli anlaşma yalnızca Çin 

pazarının LNG taleplerini karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda şirketin düşük 

karbonlu ve yeşil sürdürülebilir bir yola olan bağlılığını da yansıtacak. Zhang, 

karbon nötrlüğünü sağlamak her şirketin görevidir, dedi. 

Air Liquide, Düşük Karbonlu Hidrojen Tedarik Zincirine 8 Milyar Euro Yatırım 

Yapacak – World Energy 

Endüstriyel gaz devi Air Liquide 2035 yılına kadar cirosunu en azından üçe 

katlayarak 6 milyar € 'ya yükseltmek için hidrojen geliştirme çalışmalarını 

hızlandırdığını doğruladı. Büyük hidrojen planları şirketin çevresel, sosyal ve 

yönetişim (ESG) hedeflerinin bir parçası olarak, büyüme yörüngesi ve 

merkezindeki performans ve sürdürülebilirlikle uyumlu olarak sürdürülebilir bir 

gelecek için ACT hedeflerinin bir parçası olarak açıklandı. Hidrojene odaklanan 

Air Liquide, düşük karbonlu hidrojen tedarik zincirine yaklaşık 8 milyar Euro 

yatırım yaparak ve endüstri için düşük karbonlu bir hidrojen ekosisteminin 

geliştirilmesine ve temiz mobiliteye katkıda bulunarak iddialı hedeflerine 

ulaşacak. Air Liquide, toplam elektroliz kapasitesini 2030 yılına kadar 3 GW'ye 

çıkarmayı hedefliyor. 

https://www.world-energy.org/article/16702.html

