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DÜNYADAN HABER ÖZETLERİ 

 

Aramco Açık Deniz Petrol Kapasitesi Arttırma Çalışmalarına Devam Ediyor – 

World-Energy 

Suudi Aramco, 2024 yılına kadar 1,15 milyon varil / gün ek kapasite sağlayacak 

üç açık deniz ham petrol genişletme projesinde geliştirme çalışmalarını yeniden 

başlattı. Şirket, sermaye harcamalarını dizginledikten sonra geçen yıl projeleri 

ertelemişti. Aramco başlangıçta üç genişleme projesinin net bir kapasite artışı 

sağlamaktan ziyade toplam ham petrol üretim kapasitesini 12 milyon varil / 

günde tutmaya hizmet edeceğini belirtmişti. Suudi hükümeti ise firmaya 

kapasitesini 13 milyon varil / gün'e çıkarma talimatı verdi. 

Pavilion Energy Karbon Nötr LNG Kargo İthalatı Yaptı – World-Energy 

Pavilion Energy, Singapur'a karbon nötr bir LNG kargosu ithal ettiğini açıkladı. 

Bu, şirket ve ülke için bir ilk. Pavilion Energy, kuyudan tanka LNG kargosu ile 

ilişkili karbon emisyonlarının- çıkarma, üretim, nakliye ve yeniden gazlaştırma 

dahil - şirketin karbon dengeleme projeleri portföyünden alınan karşılık gelen 

miktarda karbon kredisiyle karşılanacağını açıkladı. 

Pavilion Energy, dengeleme için kullanılan karbon kredilerinin Doğrulanmış 

Karbon Standardı (VCS) ve İklim, Topluluk ve Biyoçeşitlilik Standardı (CCB) 

kapsamında onaylanan Doğal İklim Çözümleri projelerinden geldiğini belirtti. 

Şirket, projelerin- Peru'daki Evio Kuinaji Ese'Eja Cuana ve Çin'deki Liangdu 

Ağaçlandırması - yerel toplulukları destekleyerek ve biyolojik çeşitliliği koruyarak 

ormanların korunmasına ve restorasyonuna odaklandığını ve ortak faydaları 

teşvik ettiğini belirtti. 

Pavilion Energy'nin grup CEO'su Frédéric H. Barnaud, şirketten yaptığı 

açıklamada, "Bu karbon nötr kargo, daha temiz enerji sağlama ve karbon ticareti 

faaliyetlerimizi geliştirme hedefimizdeki Pavilion Energy için bir başka önemli 

kilometre taşıdır. Amacımız, müşterilerimizin daha düşük karbonlu bir geleceğe 

geçişlerinde, iklim hedeflerini ve potansiyel düzenleme gereksinimlerini 

karşılayacak çözümlerle destek olmaktır" dedi. 

Güneybatı Çin'deki Mega Hidroelektrik Projesi Temmuz'da Tamamen Faaliyete 

Geçecek – World-Energy 

Tamamlandığında Çin'in dördüncü ve dünyanın yedinci en büyük hidroelektrik 

projesi olacak olan Wudongde Hidroelektrik Santrali'nin son dört elektrik üretim 

https://www.world-energy.org/article/17149.html
https://www.world-energy.org/article/17185.html
https://www.world-energy.org/article/17194.html
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ünitesi, son montaj aşamasına girdi ve 1 Temmuz'a kadar tamamen faaliyete 

geçmesi planlanıyor. 

Aralık 2015'te inşaat başladıktan sonra ilk parti elektrik üretim ünitesi Haziran 

2020'de elektrik üretmeye başladı. Şu anda toplam sekiz ünite faaliyete geçti. 

Hidroelekrik santralin toplam kurulu kapasitesi 10,2 milyon kilovattır. 

Yangtze Nehri'nin üst kısımlarında Jinsha Nehri'ni kapsayan santral, Yangtze 

Nehri Ekonomik Kuşağı'nın yüksek kaliteli gelişimini teşvik eden büyük bir 

hidroelektrik projesidir. 

Shell, Singapur'daki Gemilerde Hidrojen Yakıt Hücrelerini Deneyecek - Reuters 

Shell çarşamba günü yaptığı açıklamada, petrol devinin ilk hamlesi olan 

Singapur'daki gemiler için hidrojen yakıt hücrelerinin kullanımını denemek için 

ortaklarıyla bir fizibilite çalışması yürüttüğünü belirtti. Deneme, Singapur ile 

Shell'in anakaraya yakın bir adada bulunan Pulau Bukom üretim tesisi arasında 

kamyonlardaki malları, araçları ve ekipmanları taşıyan mevcut bir ro-ro 

gemisinde yakıt hücresinin geliştirilmesini ve kurulmasını içerecek.  

Shell, deneme gemisini kiralayacak ve hidrojen yakıtı sağlayacak. Ayrıca, 

SembCorp Marine Ltd ve Penguin International Ltd.'nin sahibi olduğu yakıt 

hücresini tasarlayacak ve gemiyi güçlendirecek olan LMG Marin birimi ile birlikte 

çalışacak.  

Shell denizcilik ve denizcilik, Asya Pasifik ve Orta Doğu genel müdürü Nick Potter, 

"Yakıt hücrelerini ve hidrojeni, nakliyatın karbondan arındırılması için umut verici 

bir yol olarak görüyoruz ve ortaklarla bu şekilde çalışmak, bu kritik teknolojiye 

ilişkin anlayışımızı geliştirecek," dedi. 

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen denizcilik sektörü hedeflerine ulaşmak 

için endüstri liderleri, net sıfır emisyonlu ilk gemilerin 2030 yılına kadar küresel 

filoya girmesi gerektiğini söylüyor. Hidrojenle çalışan gemiler hedefe ulaşmaya 

yardımcı olabilir. 

Amerika, 2025’e Kadar Küresel Enerji Depolamaya Liderlik Edecek - Renews 

Wood Mackenzie'ye göre, Amerika bölgesi, 2030'da toplam 371 gigawatt-saat 

kapasite ile küresel enerji depolama pazarına liderlik etmek için 2025 yılına kadar 

Asya Pasifik'i geçecek. Büyümenin çoğu ABD'den gelecek. On yılın sonunda Çin 

ikinci (150GWh), Japonya ise üçüncü (25GWh) olacak. 

Asya Pasifik'teki yavaşlama, kısmen pazar teşviklerinden ve ticari vakalardan 

kaynaklanan zorluklardan kaynaklanıyor. Asya Pasifik geçen yıl 13 GWh ile 

küresel depolama pazarına liderlik etti. Büyümenin son on yılda esas olarak 

https://www.reuters.com/article/us-singapore-shell-hydrogen/shell-to-trial-use-of-hydrogen-fuel-cells-for-ships-in-singapore-idUSKBN2C80MT
https://renews.biz/68003/americas-to-lead-global-storage-by-2025/


Dünya Enerji Konseyi Türkiye 

Dünyadan Haberler 

Sayı 114: 19-25 Nisan 2021 

 

 

Sayfa | 3  

hükümet sübvansiyonlarına ve şebeke ara bağlantı gereksinimlerine bağlı olarak 

geliştiği belirtiliyor. Bir Analist, güçlü bir politika desteği olmadan, bölge 

genelinde sayaç önü (FTM) segmentini büyütmenin zor olacağını söyledi. 

ABD, 2020'de yeni kapasite depolama kurulumlarını üçe katladı. Çin, Almanya 

ve Birleşik Krallık salgın sırasında çift haneli büyüme yaşarken, Avustralya'nın 

kurulumlarında düşüş görüldü. 

Wood Mackenzie enerji depolama başkanı Dan Finn-Foley şunları söyledi: “2020, 

küresel enerji depolama için rekor bir yıl oldu. Pazar, 2020'de 15 GW / 27GWh'i 

aşarak GWh cinsinden %51 arttı ve 2030'da 729 GWh'yi geçecek şekilde yılda 

70 GWh depolama kapasitesi ekleyerek 2030'a kadar 27 kat büyümesi 

bekleniyor. Geçen yıl dünya çapında depolama projelerine yaklaşık 5,4 milyar 

dolarlık yeni yatırım yapıldı ve toplam kümülatif yatırımı tahmini 22 milyar dolara 

yükseldi. 2025'e kadar, toplam yatırım, COVID-19'un neden olduğu ekonomik 

yavaşlamaya rağmen %24'lük bir YBBO ile 86 milyar dolara ulaşacak." 

GM Ve LG, ABD’deki İkinci EV Batarya Fabrikasına 2,3 Milyar Dolar Harcayacak 

- CNBC 

General Motors ve Güney Koreli LG Chem , Tennessee’deki elektrikli araçlar için 

ikinci bir ABD batarya hücresi fabrikasına 2,3 milyar dolardan fazla yatırım 

yapacak. Batarya hücrelerinin tedariki ve üretimi, elektrikli araçlara geçiş yapan 

otomobil üreticileri için çok önemlidir. Lordstown, Ohio’da ilki halen inşaat 

halindeyken yeni tesis için ortak girişim bunun göstergesidir. Yaklaşık 2,8 milyon 

metrekarelik tesisin inşaatına hemen başlanacak. Tesisin 2023 sonlarında 

açılmasının planlandığı ve 1.300 kişiye istihdam yaratacağı açıklandı. 

LG Energy Solution Başkanı ve CEO’su Jong Hyun Kim, yeni tesisin şirketlere 

“araştırma, ürün geliştirme ve üretimden ham bileşenlerin tedarikine kadar her 

şeyi mümkün kılan sağlam ve istikrarlı ABD merkezli tedarik zincirleri 

oluşturmalarına” izin vereceğini söyledi.  

GM’nin, 2035 yılına kadar yalnızca elektrikli araçlar sunan bir otomobil üreticisi 

haline gelmek üzere ABD’de tesisler inşa etmeye devam etmesi bekleniyor. 

Dünyanın En Büyük Petrol Tüccarı Bu Yıl Talebin Güçlü Bir Şekilde Artmasını 

Bekliyor – Oil Price 

Dünyanın en büyük bağımsız petrol tüccarına göre, küresel petrol talebinin şu 

an ile gelecek yılın sonu arasında bir toparlanma göstermesi ve tüketimin mevcut 

seviyelerden 2022'nin sonunda günde 8 milyon varil (bpd) kadar artması 

bekleniyor. 

https://www.cnbc.com/2021/04/16/gm-and-lg-to-spend-2point3-billion-on-second-ev-battery-plant-in-us.html
https://www.cnbc.com/quotes/GM
https://www.cnbc.com/quotes/.FKRX300
https://www.cnbc.com/2019/06/26/tesla-secret-lab-building-battery-cells-to-reduce-panasonic-dependency.html
https://www.cnbc.com/2019/12/05/gm-lg-to-form-2point3-billion-joint-venture-for-battery-cell-production.html
https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Worlds-Largest-Oil-Trader-Expects-Strong-Demand-Rebound-This-Year.html
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Vitol CEO'su Russell Hardy Salı günü yayınlanan bir röportajda Bloomberg'e 

“2022'yi geçmek için sekiz silindirin tamamına ihtiyacımız olacak” dedi. Hardy'ye 

göre şu anda petrol talebi, tüketimin günlük 100 milyon varil civarında olduğu 

2019'un "normal" seviyelerinin 3,5 milyon varil altında. Ancak Hardy, yeniden 

açılan ekonomiler ve Asya talebinin bu yılın sonunda ve 2022'ye kadar güçlü bir 

talep toparlanmasını desteklemeye hazır olduğunu söyledi. Jet yakıtı talebi, diğer 

petrol ürünlerinden daha yavaş toparlanacak ve yıl sonuna kadar 2019 

seviyelerinin 1,5 milyon varil altında olmaya devam edecek. Vitol yöneticisi 

Bloomberg'e verdiği demeçte, diğer ürünlerdeki, özellikle de 

petrokimyasallardaki artışın, jet yakıtı talebindeki toparlanmadaki gecikmeyi 

telafi edeceğini söyledi. 

Hardy, geçen yıl biriken 1 milyar varillik rekor petrol fazlasının şimdiden yarı 

yarıya azaldığını söyledi. Vitol'ün petrol bolluğu hakkındaki görüşü, fazla 

stokların sonunun yaklaştığını söyleyen diğer tahmincilerin ve analistlerin 

görüşüne benziyor. 

İrlanda Dev Açık Deniz Rüzgar Enerjisi Projeleri İnşa Edilecek – Evwind 

İrlanda'nın açık deniz rüzgarını geliştirme planları, iki yeni büyük projeyle gerçek 

anlamda şekillenmeye başlıyor. Moneypoint ve Codling rüzgar çiftlikleri, 

önümüzdeki on yıl içinde Emerald Isle kıyılarına yaklaşık 3 GW açık deniz rüzgar 

kapasitesi getirecek. 

Açık deniz rüzgarı, İrlanda'nın karbondan arındırılmasında önemli bir rol 

oynayacak. Ulusal Enerji ve İklim Planına göre İrlanda, 2030 yılına kadar 5 GW 

açık deniz rüzgarı geliştirmeyi hedefliyor. Yeni yayınlanan iklim yasasıyla İrlanda 

Hükümeti, toplam karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar 2018 yılına göre %51 

azaltmayı hedefliyor. İrlanda, 2050'ye kadar iklim nötre kavuşacak. Bu iki yeni 

açık deniz rüzgar çiftliği, bu hedeflere ulaşılmasına önemli ölçüde katkıda 

bulunacak. Codling rüzgar çiftliği, İrlanda Denizi'nde 2027 yılına kadar ilk 

elektriğini üretebilecek 1,5 GW'lık bir proje geliştirmek için bir halk müzakeresi 

başlattı. Moneypoint rüzgar çiftliği daha büyük bir yeşil enerji merkezinin parçası 

olacak ve 2025 yılına kadar kapatılacak olan İrlanda'nın kalan tek kömür yakıtlı 

elektrik santralinin yerini alacak. 1,4 GW yüzer proje ayrıca 600 ek istihdam 

yaratacağı için rüzgarın ekonomik potansiyelini de gözler önüne seriyor. Bununla 

birlikte, İrlanda Hükümeti, açık denizdeki gelişmeler için planlama ve izin 

sürecini hızlandırmalıdır. Düzenleme, onay alma ve şebeke bağlantısı ile ilgili 

düzenlemelerde hâlâ boşluklar var. Açık deniz rüzgar çiftlikleri kurma yolu 

ortalamada karadan daha uzundur ve ülke 2030 hedefine ulaşmak istiyorsa daha 

hızlı hareket etmelidir. 

https://www.bnnbloomberg.ca/top-trader-vitol-sees-oil-demand-roaring-back-1.1592668
https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Is-This-The-End-Of-The-Covid-Oil-Glut.html
https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Is-This-The-End-Of-The-Covid-Oil-Glut.html
https://www.evwind.es/2021/04/20/giant-offshore-wind-energy-projects-to-be-built-in-irelands-seas/80425
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WindEurope CEO'su Giles Dickson: “İrlanda'nın devasa açık deniz rüzgar 

potansiyelinden yararlanmaya başladığını görmek harika. Bu iki yeni açık deniz 

projesi, büyük hacimli yenilenebilir enerji getirecek ve birçok yeni istihdam 

yaratacak. İrlanda Hükümeti 2030'a kadar kendisine övgüye değer bir 5 GW açık 

deniz rüzgarı hedefi koydu. Bu başarılabilir, ancak planlama süreçlerini 

hızlandırmaları gerekecek ve bunu ne kadar çabuk yapabilirlerse o kadar iyi”. 

ABD'li Amonyak Üreticisi Yeşil Hidrojen Projesini Açıkladı - Renews 

ABD'deki en büyük amonyak üreticisi CF Industries Holdings, Louisiana'daki 

fabrikasında 20 MW'lık bir yeşil hidrojen projesi için Thyssenkrupp ile bir 

sözleşme imzaladı. Mühendislik ve satın alma sözleşmesi, CF Industries'in 

Donaldsonville üretim kompleksinde yeşil hidrojen üretmek için bir alkali su 

elektroliz tesisinin tedariki gayesiyle yapıldı. 

Donaldsonville yeşil amonyak projesi 2023'te tamamlandığında, Kuzey 

Amerika'daki türünün en büyüğü olacak. CF Industries, suyu karbonsuz hidrojen 

ve oksijene ayırmak için elektrolizörün ihtiyaç duyduğu elektriğin %100’ünü 

yenilenebilir enerjiden karşılayacak. 

Elektrolizör, atmosferik nitrojenin yeşil amonyak üretmek için karbon içermeyen 

hidrojen ile sabitleneceği Donaldsonville'deki mevcut amonyak tesislerine 

entegre edilecek. Kompleks, yılda 20.000 ton yeşil amonyak üretecek. CF 

Industries tarafından yönetilecek olan inşaat ve montajın 2021'in ikinci yarısında 

başlaması bekleniyor. 

Porsche, Güney Almanya'da EV Batarya Fabrikası Planlıyor - Reuters 

Ağırlıklı olarak Asya'daki batarya tedarikçilerine güvenen Avrupalı otomobil 

üreticileri, Avrupa Birliği'ndeki daha katı çevre kurallarını karşılamak için 

elektrikli araba üretimindeki artış ışığında yurtdışından bağımlılıklarını 

azaltmanın yollarını arıyorlar. 

CEO Oliver Blume, gazeteye verdiği demeçte, "Batarya hücreleri, Almanya'nın 

otomobil endüstrisi için kendi ülkemizde de sahip olmamız gereken önemli bir 

teknolojidir. Porsche bunda öncü bir rol oynamak istiyor." dedi ve batarya 

fabrikasının Swabian kasabası Tuebingen'de kurulacağını da sözlerine ekledi. 

Porsche, Avrupa'da yarım düzine batarya hücre tesisi kurmayı ve küresel olarak 

elektrikli araçları şarj etmek için altyapıyı genişletmeyi planlayan ana şirketi 

Volkswagen'den EV bataryaları satın alacak. Blume, "Ancak yüksek performanslı 

batarya hücreleri için de bir segment olacak. Bu bir Porsche alanı. Tıpkı yüksek 

performanslı içten yanmalı motorları geliştirdiğimiz gibi, şimdi de yüksek 

performanslı bataryaların ön saflarında yer almak istiyoruz. " dedi. 

https://renews.biz/68065/us-ammonia-player-unveils-green-hydrogen-project/
https://www.reuters.com/article/volkswagen-porsche-batteries/porsche-plans-ev-battery-cells-factory-in-southern-germany-idUSL8N2MH099
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Fransız EDF, Hindistan'da Altı Nükleer EPR Reaktörü İnşa Etmek İçin Teklifte 

Bulundu – The Free Press Journal 

Tartışmalar, muhalefet ve bekleyen teknik ve mali prosedürlerin ardından, 

Fransız Enerji Grubu EDF cuma günü, her biri 1.650 MW'lık altı adet üçüncü nesil 

Avrupa Basınçlı Reaktör (EPR) inşa etmek için mühendislik çalışmaları ve 

ekipman sağlamak üzere Maharashtra'daki Jaitapur nükleer enerji projesi için 

bağlayıcı bir teklif sunduğunu açıkladı. Önerilen proje, toplam 9.900 MW'lık rekor 

bir üretim kapasitesine sahip olacaktır. Fransız büyükelçiliğinden yaptığı 

açıklamada, altı EPR'nin inşası için mühendislik çalışmaları ve ekipman tedarikine 

yönelik bağlayıcı tekno-ticari teklifin perşembe günü EDF tarafından yapıldığını 

ve bunun "önümüzdeki aylarda bağlayıcı bir çerçeve anlaşmasına doğru 

yakınlaşmayı amaçlayan tartışmalara olanak sağlayacağını" söyledi. 

ABB, Stadler'e Çekiş Konvertörleri ve Enerji Depolama Sistemleri Tedarik Edecek 

– World-Energy 

İsviçre-İsveç çokuluslu şirketi ABB, enerji depolama sistemleri ve çekiş 

konvertörleri sağlamak için demiryolu araç üreticisi Stadler ile bir sözleşme 

imzaladı. Bu sipariş, kuzey Almanya'daki Nahverkehrsverbund Schleswig-

Holstein (NAH.SH) ve Berlin'deki Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) operatörleri 

için enerji açısından verimli ve sürdürülebilir ulaşım sağlayacak. Batarya 

modülleri, ABB'nin Baden, İsviçre'deki gelişmiş yarı otomatik fabrikasında 

üretilecek ve Almanya, Minden'deki fabrikasında enerji depolama sistemleriyle 

birleştirilecek. ABB Çekiş (CER) Bölümü başkanı Edgar Keller şunları söyledi: 

“Stadler Almanya'nın tercih edilen ortağı olmaktan onur duyuyoruz ve daha 

sürdürülebilir taşımacılığa geçişin ön saflarında yer alan ABB'nin yenilikçi çekiş 

ekipmanına duydukları güven için teşekkür ediyoruz. 

Mocean Energy, Yeni Dalga Enerji Teknolojisini Duyurdu – Energy Global 

Dalga enerjisi uzmanları, Mocean Energy’nin, Mayıs 2021'de İskoçya'nın Orkney 

kentinde denizlere çıkacak olan Blue X dalga enerjisi prototipini açıkladı. 20 m 

uzunluğundaki, 38 tonluk dalga enerjisi makinesi tamamen İskoçya'da üretildi 

ve başlangıçta Avrupa Deniz Enerjisi Merkezi'nin (EMEC) deniz denemeleri için 

Scapa Flow test sahasında konuşlandırılacak ve daha sonra 2021 yazında 

EMEC'in büyük ölçekli Billia Croo test alanında konuşlandırılacak. Üretim ve test 

programı, Novel Wave Energy Converter programı aracılığıyla Wave Energy 

Scotland'dan (WES) 3,3 milyon £ destek almaktadır. 

https://www.freepressjournal.in/mumbai/french-energy-major-edf-submits-binding-offer-to-build-6-reactors-of-jaitapur-nuclear-project
https://www.world-energy.org/article/17180.html
https://www.energyglobal.com/other-renewables/21042021/mocean-energy-announces-new-wave-energy-technology/

