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GÜYAD YEKDEM süresinin uzatılmasını önerdi
GÜYAD, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 sonuna kadar işletmeye 
giremeyecek olan yenilenebilir enerji tesisleri için YEKDEM 
süresinin uzatılmasını istedi.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6647012062432108544
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6647012062432108544


Üyelerimizden Enerya, kentlerinde doğal gaz konforu ve 
ekonomisini yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

http://petroturk.com/dogalgaz/aksaray-hurriyet-mahallesi-enerya-ile-dogal-gaza-kavusuyor
http://petroturk.com/dogalgaz/aksaray-hurriyet-mahallesi-enerya-ile-dogal-gaza-kavusuyor


Üyelerimizden Göktekin Enerji, Abdioğulları Plastik İle Anlaşma 
İmzaladı

https://www.solarbabatr.com/goktekin-enerji-abdiogullari-plastik-ile-anlasma-imzaladi/
https://www.solarbabatr.com/goktekin-enerji-abdiogullari-plastik-ile-anlasma-imzaladi/


Daikin, üyelerimizden Konar Enerji İle Anlaştı!

https://www.solarbabatr.com/daikin-konar-enerji-ile-anlasti/
https://www.solarbabatr.com/daikin-konar-enerji-ile-anlasti/


Üyelerimizden Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ Genel Müdürü 
Ahmet Taşkın, Solar İstanbul 2020’de AA muhabirine açıklamalarda 
bulundu.

https://www.enerjiportali.com/turkiyede-bir-ilk-gunes-enerjisi-ekipmanlari-entegre-tesisi/
https://www.enerjiportali.com/turkiyede-bir-ilk-gunes-enerjisi-ekipmanlari-entegre-tesisi/


Üyelerimizden Limak Enerji’den online işlem imkanı

http://petroturk.com/elektrik/limak-enerji-online-islem
http://petroturk.com/elektrik/limak-enerji-online-islem


Üyelerimizden Zorlu Enerji’den koronavirüse karşı ‘online işlem’ 
imkanı

http://petroturk.com/elektrik/zorlu-enerji-koronaviruse-karsi-online-islem-imkani
http://petroturk.com/elektrik/zorlu-enerji-koronaviruse-karsi-online-islem-imkani


AKLeasing Satış Müdürü Murat Ateş Solar İstanbul’da 
düzenlenen Güneş Enerjisi ve Finans başlıklı GÜYAD oturumunda 
yaptığı konuşmada çatı üstü GES yatırımcılarının doğru EPC firmaları 
ve tedarikçiler ile çalışmaları gerektiğini söyledi.

https://yesilekonomi.com/cati-ges-yatirimcilari-dogru-epc-firmalari-ile-calismali/
https://yesilekonomi.com/cati-ges-yatirimcilari-dogru-epc-firmalari-ile-calismali/


İş Bankası Ticari Bankacılık Pazarlama Bölüm Müdürü Ethem 
Eliaçık Solar İstanbul’da düzenlenen Güneş Enerjisi ve Finans başlıklı 
GÜYAD oturumunda konuştu.

https://yesilekonomi.com/surdurulebilirlik-dusuk-faiz-olarak-geri-donecek/
https://yesilekonomi.com/surdurulebilirlik-dusuk-faiz-olarak-geri-donecek/


TurSEFF Finans Kurumları İlişkileri Müdürü Seyran Hatipoğlu Solar 
İstanbul’da düzenlenen Güneş Enerjisi ve Finans başlıklı GÜYAD 
oturumunda bir konuşma yaptı.

https://yesilekonomi.com/turseff-finansmani-640-milyon-avroyu-asti/
https://yesilekonomi.com/turseff-finansmani-640-milyon-avroyu-asti/


Küresel büyük ölçekli güneş enerjisi kurulum kapasitesi geçen yıl 45 
bin MW arttı.

https://www.enerjigunlugu.net/2019da-45-bin-mw-buyuk-olcekli-ges-kuruldu-36560h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/2019da-45-bin-mw-buyuk-olcekli-ges-kuruldu-36560h.htm


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Danışmanı ve Enerji Verimliliği ve 
Çevre Dairesi Başkanı Dr. Oğuz Can, Solar İstanbul Fuar ve 
Konferansı’nın son gününde sektör temsilcilerine seslendi.

https://yesilekonomi.com/karbon-vergisi-turkiye-gunes-sektoru-icin-firsattir/
https://yesilekonomi.com/karbon-vergisi-turkiye-gunes-sektoru-icin-firsattir/


İrlanda genelinde gerçekleştirilecek üç jeotermal enerji projesi için 
1 milyon avroluk finansman desteği verilecek.

http://petroturk.com/elektrik/irlanda-jeotermal-enerji
http://petroturk.com/elektrik/irlanda-jeotermal-enerji


ABD'de yeni güneş enerjisi kurulumları 2019 yılında bir önceki yıla 
göre yüzde 23 oranında artarak 76 GW'ye ulaştı.

https://www.enerjigunlugu.net/abdnin-gunes-kapasitesi-2019da-yuzde-23-artti-36557h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/abdnin-gunes-kapasitesi-2019da-yuzde-23-artti-36557h.htm


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Danışmanı ve Enerji Verimliliği ve 
Çevre Dairesi Başkanı Dr. Oğuz Can 8 Mart 2020 tarihinde 
yayınlanan hibrit santral düzenlemeleri ile ilgili değerlendirmelerde 
bulundu.

https://yesilekonomi.com/gunes-ve-jeotermal-yatirimlarinda-sinerji-gelismesini-umit-ediyoruz/
https://yesilekonomi.com/gunes-ve-jeotermal-yatirimlarinda-sinerji-gelismesini-umit-ediyoruz/


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm dünyada hızla 
yayılan ve ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgınına karşı 
alınan tedbirleri açıkladı.

http://petroturk.com/dogalgaz/bakan-donmezden-koronaviruse-karsi-online-islem-duyurusu
http://petroturk.com/dogalgaz/bakan-donmezden-koronaviruse-karsi-online-islem-duyurusu


İşte Türkiye’nin en büyük elektrik üreticileri!

https://www.enerjigunlugu.net/iste-turkiyenin-en-buyuk-elektrik-ureticileri-36547h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/iste-turkiyenin-en-buyuk-elektrik-ureticileri-36547h.htm


Enerji verimliliği mevzuatında değişiklik yapıldı

https://yesilekonomi.com/enerji-verimliligi-mevzuatinda-degisiklik-yapildi-2/
https://yesilekonomi.com/enerji-verimliligi-mevzuatinda-degisiklik-yapildi-2/


DSİ'den iklim değişikliğine depolama önlemi

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/dsiden-iklim-degisikligine-depolama-onlemi-41474879
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/dsiden-iklim-degisikligine-depolama-onlemi-41474879


ETİ Alüminyum AŞ, Konya’nın Seydişehir ilçesinde 
bulunan Alüminyum Fabrikası’nın elektrik ihtiyacını karşılamak 
amacıyla 13 MW’lık bir güneş enerjisi santrali (GES) kuracak.

https://www.enerjigunlugu.net/eti-seydisehir-aluminyum-fabrikasinin-elektrigini-gunesten-saglayacak-36506h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/eti-seydisehir-aluminyum-fabrikasinin-elektrigini-gunesten-saglayacak-36506h.htm


Yenilenebilir enerjiye şubatta 3,3 milyar liralık destek

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yenilenebilir-enerjiye-subatta-3-3-milyar-liralik-destek-41472614
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yenilenebilir-enerjiye-subatta-3-3-milyar-liralik-destek-41472614


İsveç 2022 yılına kadar rüzgar enerjisi üretiminin 2018’deki üretimin 
iki katından fazla artarak 38 TWh’e ulaşmasını bekliyor.

https://www.enerjigunlugu.net/isvecin-ruzgar-ve-gunes-elektrigi-uretimi-artacak-36566h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/isvecin-ruzgar-ve-gunes-elektrigi-uretimi-artacak-36566h.htm


Gas&Power, EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu’na 2020 yılında 
açılması planlanan VEP’teki son durumu ve devam eden çalışmaları 
sordu. ETD Başkanı Burak Kuyan ve EÜD Başkanı Cem Aşık ise özel 
sektörün VEP’ten beklentileri ile kuruluş çalışmalarına ilişkin görüş 
ve önerilerini değerlendirdi.

http://petroturk.com/elektrik/gozler-vadeli-elektrik-piyasasinda
http://petroturk.com/elektrik/gozler-vadeli-elektrik-piyasasinda


Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), “Elektrik Depolama 
Değerleme Çerçevesi: Sistem değerini değerlendirme ve proje 
uygulanabilirliğini sağlama” adlı raporu yayımladı.

https://www.enerjiportali.com/irena-elektrik-depolama-degerleme-cercevesi/
https://www.enerjiportali.com/irena-elektrik-depolama-degerleme-cercevesi/


Beş yıl içinde 25 bin MW yenilenebilir enerji kapasitesi hedefleyen 
Total, Fransız GWP şirketini devralarak portföyüne 1000 MW ekledi.

https://www.enerjigunlugu.net/total-ruzgar-portfoyune-1000-mw-daha-katti-36578h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/total-ruzgar-portfoyune-1000-mw-daha-katti-36578h.htm


EPDK’nın yaptığı değişikliklerle, elektrik piyasasında mevcut 
önlisans/üretim lisansı sahibi şirketler ile yeni önlisans/üretim 
lisansı başvurusunda bulunacak şirketler hibrit yani birden çok 
kaynaklı elektrik üretim tesisi kurabilecek.

http://petroturk.com/elektrik/hibrit-mujdesi
http://petroturk.com/elektrik/hibrit-mujdesi


Alman enerji şirketi RWE, 2022 yılına kadar 4000 MW kapasiteli 
rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kuracak.

https://www.enerjigunlugu.net/rwe-4000-mwlik-res-ve-ges-kuracak-36505h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/rwe-4000-mwlik-res-ve-ges-kuracak-36505h.htm


TÜREB’ten koronavirüs nedeniyle “mücbir sebep” çağrısı

http://petroturk.com/yenilenebilir/turebten-koronavirus-mucbir-sebep-cagrisi
http://petroturk.com/yenilenebilir/turebten-koronavirus-mucbir-sebep-cagrisi


Çin kamu enerji şirketi China Energy, Fransız EDF ile Jiangsu
Eyaleti’nde 502 MW kapasiteli denizüstü (offshore) rüzgar enerjisi 
santrali kuracak.

https://www.enerjigunlugu.net/cin-ilk-yabanci-ortakli-ulusal-ruzgar-santralini-kuruyor-36513h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/cin-ilk-yabanci-ortakli-ulusal-ruzgar-santralini-kuruyor-36513h.htm


Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı 
Ufuk Şentürk, Koronavirüs’ün 2020 yıl sonuna kadar hayata 
geçirilmesi planlanan yeni santralleri olumsuz etkileyeceğini belirtti.

https://www.enerjiportali.com/koronavirus-covi-19-jeotermal-enerji-santrallerini-etkiledi/
https://www.enerjiportali.com/koronavirus-covi-19-jeotermal-enerji-santrallerini-etkiledi/


Güney Afrika ülkesi Mozambik, kırsalda elektrik erişimini geliştirmek 
için beş güneş enerjili mini şebeke projesi hayata geçiriyor.

https://www.enerjigunlugu.net/mozambik-kirsalda-elektrik-erisimini-gunesle-arttiracak-36528h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/mozambik-kirsalda-elektrik-erisimini-gunesle-arttiracak-36528h.htm

