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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6651039119206031360


GÜYAD Genel Sekreteri Berke Aygün: "Türkiye'nin geleceğini güneş 
enerjisinde görüyoruz"

https://www.yenihaberden.com/guyad-genel-sekreteri-aygun-turkiyenin-gelecegini-gunes-enerjisinde-goruyoruz-1471006h.htm
https://www.yenihaberden.com/guyad-genel-sekreteri-aygun-turkiyenin-gelecegini-gunes-enerjisinde-goruyoruz-1471006h.htm


Türkiye’de 3 dağıtım bölgesindeki 21 milyonu aşkın kullanıcıya 
elektrik dağıtımından sorumlu olan üyelerimizden Enerjisa, yeni tip 
koronavirüsle (Covid-19) mücadelede sorumluluk alarak evlerinde 
kalan müşterilerinin planlı elektrik kesintisi yaşamaması amacıyla 
bazı çalışmalarına ara verdi.

https://www.enerjigunlugu.net/enerjisa-elektrik-kesintilerini-erteledi-36615h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/enerjisa-elektrik-kesintilerini-erteledi-36615h.htm


Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs dolayısıyla müşterilerini 
ve toplum sağlığını önceliğine alan üyelerimizden Enerya, 
abonelerinin önerilerini ve şikayetlerini web chat üzerinden almaya 
başladı.

http://petroturk.com/dogalgaz/enerya-abonelerine-web-chat-hizmeti
http://petroturk.com/dogalgaz/enerya-abonelerine-web-chat-hizmeti


Üyelerimizden KONTEK, Online Seminerlere Başlıyor!

https://www.solarbabatr.com/kontek-online-seminerlere-basliyor/
https://www.solarbabatr.com/kontek-online-seminerlere-basliyor/


Üyelerimizden Zorlu Enerji, salgın tedbirleri kapsamında üretimde 
ve hizmette kesinti olmadığını duyurdu.

https://www.enerjigunlugu.net/zorlu-enerjide-uretim-tam-kapasite-devam-ediyor-36647h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/zorlu-enerjide-uretim-tam-kapasite-devam-ediyor-36647h.htm


TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi ve üyelerimizden Kalyon Enerji Genel 
Müdür Yardımcısı İbrahim Erden, son bir-birbuçuk ayda koronavirüs
salgını nedeniyle dünyada ve özellikle de enerjide bir risk 
yönetiminin çok fazla ön plana çıktığını belirterek, yenilenebilir 
enerjinin bu alanda artan önemine dikkat çekti.

https://www.enerjigunlugu.net/erden-yenilenebilirin-risk-yonetimindeki-onemi-on-plana-cikiyor-36667h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/erden-yenilenebilirin-risk-yonetimindeki-onemi-on-plana-cikiyor-36667h.htm


YEKA ihalelerinin Türk Lirası yapılmasına ilişkin düzenleme 
Meclis'ten geçmiştir.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6648979686246359040
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6648979686246359040


Yerli aksam desteğinde değişiklik taslağı görüşe açıldı

https://yesilekonomi.com/yerli-aksam-desteginde-degisiklik-taslagi-goruse-acildi/
https://yesilekonomi.com/yerli-aksam-desteginde-degisiklik-taslagi-goruse-acildi/


EPDK, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz 
Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na tam 
destek verirken sektöre de çağrıda bulundu.

http://petroturk.com/akaryakit/epdkdan-milli-dayanisma-kampanyasi-icin-sektore-cagri
http://petroturk.com/akaryakit/epdkdan-milli-dayanisma-kampanyasi-icin-sektore-cagri


Elektrik Üretim A.Ş. Türkiye’deki ilk %100 yerli hidroelektrik santral 
jeneratör modernizasyonunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

https://yesilekonomi.com/turkiyenin-ilk-tamamen-yerli-jenerator-modernizasyonu-gerceklestirildi/
https://yesilekonomi.com/turkiyenin-ilk-tamamen-yerli-jenerator-modernizasyonu-gerceklestirildi/


Enerji ithalatı faturası şubatta yüzde 7,4 azaldı

http://petroturk.com/akaryakit/enerji-ithalati-faturasi-subatta-yuzde-74-azaldi
http://petroturk.com/akaryakit/enerji-ithalati-faturasi-subatta-yuzde-74-azaldi


Türkiye’nin sera gazı emisyonları 2018’de geriledi

https://yesilekonomi.com/turkiyenin-sera-gazi-emisyonlari-2018de-geriledi/
https://yesilekonomi.com/turkiyenin-sera-gazi-emisyonlari-2018de-geriledi/


Küresel rüzgar gücü artmaya devam ediyor

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kuresel-ruzgar-gucu-artmaya-devam-ediyor-41482520
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kuresel-ruzgar-gucu-artmaya-devam-ediyor-41482520


Avrupa’da elektrikli araçların pazar payı iki kata yakın arttı

https://yesilekonomi.com/avrupada-elektrikli-araclarin-pazar-payi-iki-kata-yakin-artti/
https://yesilekonomi.com/avrupada-elektrikli-araclarin-pazar-payi-iki-kata-yakin-artti/


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 3 Önemli Karar

https://www.enerjiportali.com/enerji-piyasasi-duzenleme-kurumundan-3-onemli-karar/
https://www.enerjiportali.com/enerji-piyasasi-duzenleme-kurumundan-3-onemli-karar/


New York’taki son kömürlü termik santral de kapanıyor

https://yesilekonomi.com/new-yorktaki-son-komurlu-termik-santral-de-kapaniyor/
https://yesilekonomi.com/new-yorktaki-son-komurlu-termik-santral-de-kapaniyor/


Küresel talebin yarısını sağlayabilecek kapasiteye sahip güneş paneli 
üretim tesisi kurulacak. Maksimum üretim ile tesis, Çin’in 2019 
kurulu kapasitesinin iki katı olacak.

https://www.enerjiportali.com/gunes-paneli-uretim-tesisi-ile-yilda-60-gw-enerji-uretilecek/
https://www.enerjiportali.com/gunes-paneli-uretim-tesisi-ile-yilda-60-gw-enerji-uretilecek/


Hindistan yenilenebilir enerji yatırımlarına süre uzatımı sağladı

https://yesilekonomi.com/hindistan-yenilenebilir-enerji-yatirimlarina-sure-uzatimi-sagladi/
https://yesilekonomi.com/hindistan-yenilenebilir-enerji-yatirimlarina-sure-uzatimi-sagladi/


TÜREB, 2019 yılı verilerini kapsayan Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik 
Raporu’nu koronavirüs salgınının sektöre olası etkileriyle birlikte 
açıkladı.

https://www.enerjigunlugu.net/tureb-1300-mwi-askin-ruzgar-yatirimi-zora-girebilir-36656h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/tureb-1300-mwi-askin-ruzgar-yatirimi-zora-girebilir-36656h.htm


IEA Başkanı Fatih Birol, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi 
altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede temiz enerjinin 
destekleyici bir unsur olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

http://petroturk.com/yenilenebilir/koronavirus-mucadelede-temiz-enerji-vurgusu
http://petroturk.com/yenilenebilir/koronavirus-mucadelede-temiz-enerji-vurgusu


Yenilenebilir Enerji İle İlgili Kanunda Değişiklik Yapıldı

https://www.enerjiportali.com/yenilenebilir-enerji-ile-ilgili-kanunda-degisiklik-yapildi/
https://www.enerjiportali.com/yenilenebilir-enerji-ile-ilgili-kanunda-degisiklik-yapildi/


KKTC’de enerji yatırımları için başvurular yalnızca e-posta ile 
yapılabilecek

https://yesilekonomi.com/kktcde-basvurular-yalnizca-e-posta-ile-yapilabilecek/
https://yesilekonomi.com/kktcde-basvurular-yalnizca-e-posta-ile-yapilabilecek/


Çinli Şirket Isparta’da 1000 MW’lık HES inşa edecek

https://www.enerjigunlugu.net/cinli-sirket-ispartada-1000-mwlik-hes-insa-edecek-36664h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/cinli-sirket-ispartada-1000-mwlik-hes-insa-edecek-36664h.htm


Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı alınan 
tedbirleri değerlendirirken doğal gaz ve elektriğin kapanmasının söz 
konusu olmadığını açıkladı.

http://petroturk.com/dogalgaz/koronavirus-dogal-gaz-elektrik
http://petroturk.com/dogalgaz/koronavirus-dogal-gaz-elektrik


Covid-19 Önlemi Olarak Enerji Çalışanlarına Farklı Çözüm

https://www.enerjiportali.com/covid-19-onlemi-olarak-enerji-calisanlarina-farkli-cozum/
https://www.enerjiportali.com/covid-19-onlemi-olarak-enerji-calisanlarina-farkli-cozum/


2020 yılı VAP başvuruları alınmaya başladı

https://yesilekonomi.com/2020-yili-vap-basvurulari-alinmaya-basladi/
https://yesilekonomi.com/2020-yili-vap-basvurulari-alinmaya-basladi/


Vietnam’ın Ninh Thuận kentinde 450 MW kapasiteli Güney Asya’nın 
en büyük güneş enerjisi santrali kurulacak.

https://www.enerjigunlugu.net/vietnam-450-mwlik-ges-kuracak-36662h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/vietnam-450-mwlik-ges-kuracak-36662h.htm


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Vatandaşlarımızın 
evde kaldıkları süre boyunca elektrik ve doğal gaz hizmetleri Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kesintisiz ve güvenli şekilde 
devam edecek.” dedi.

http://petroturk.com/elektrik/elektrik-ve-dogal-gazda-hizmetler-kesintisiz-devam-edecek
http://petroturk.com/elektrik/elektrik-ve-dogal-gazda-hizmetler-kesintisiz-devam-edecek


EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yılın ikinci çeyreğinde elektrik 
fiyatlarına zam yapılmayacağını söyledi.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/epdk-baskani-acikladi-elektrik-zammi-olmayacak-41478565
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/epdk-baskani-acikladi-elektrik-zammi-olmayacak-41478565


Koronavirüs salgınının ABD güneş enerjisi sektöründe iş gücünü yarı 
yarıya azaltabileceği kaydedildi.

https://www.enerjigunlugu.net/koronavirus-abdde-gunes-sektoru-istihdamini-yariya-indirebilir-36628h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/koronavirus-abdde-gunes-sektoru-istihdamini-yariya-indirebilir-36628h.htm


Enerji verimliliği artırılması yönetmeliğinin usul ve esasları 
yayınlandı

https://yesilekonomi.com/enerji-verimliligi-artirilmasi-yonetmeliginin-usul-ve-esaslari-yayinlandi/
https://yesilekonomi.com/enerji-verimliligi-artirilmasi-yonetmeliginin-usul-ve-esaslari-yayinlandi/


Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 3,13 artarak 26 milyon 570 bin 438 megavatsaate ulaştı.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrik-uretimi-yukseldi-41480170
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrik-uretimi-yukseldi-41480170


Suudi Arabistan, ülkede kurulacak 1200 MW’lık dört güneş enerjisi 
projesi için 49 şirkete ön yeterlilik verdi.

https://www.enerjigunlugu.net/suudiarabistandan-1200-mwlik-gesler-icin-49-sirkete-onyeterlilik-36606h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/suudiarabistandan-1200-mwlik-gesler-icin-49-sirkete-onyeterlilik-36606h.htm

