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Üyelerimizden Enerjisa Enerji, robot teknolojileriyle fark yaratıyor

http://petroturk.com/elektrik/enerjisa-enerji-robot-teknolojileriyle
http://petroturk.com/elektrik/enerjisa-enerji-robot-teknolojileriyle


Üyelerimizden Güriş, rüzgardan elektrik üretiminde ilk sırada

http://petroturk.com/yenilenebilir/guris-ruzgardan-elektrik-uretiminde-ilk-sirada
http://petroturk.com/yenilenebilir/guris-ruzgardan-elektrik-uretiminde-ilk-sirada


Üyelerimizden Kontek, Online Seminerlerine Devam Ediyor!

https://www.solarbabatr.com/kontek-akademi-online-seminerlerine-devam-ediyor/
https://www.solarbabatr.com/kontek-akademi-online-seminerlerine-devam-ediyor/


Üyelerimizden KONTEK, Baltech Grup İle İş Birliği Yaptı

https://www.solarbabatr.com/kontek-baltech-grup-ile-is-birligi-yapti/
https://www.solarbabatr.com/kontek-baltech-grup-ile-is-birligi-yapti/


Üyelerimizden Limak, ‘Milli Dayanışma Kampanyası' ve ‘Vefa Sosyal 
Destek Hareketi'ne 11 milyon TL ile katkıda bulunmuştur.

https://www.linkedin.com/posts/limak_limak-bizbizeyeteriztaesrkiyem-activity-6652167787156508673-m6J-
https://www.linkedin.com/posts/limak_limak-bizbizeyeteriztaesrkiyem-activity-6652167787156508673-m6J-


Üyelerimizden Zorlu Enerji, yenilenebilir enerji yatırımları için Zorlu 
Yenilenebilir Enerji AŞ unvanıyla yeni bir şirket kuruyor.

https://www.enerjigunlugu.net/zorlu-yenilenebilir-enerji-as-kuruluyor-36798h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/zorlu-yenilenebilir-enerji-as-kuruluyor-36798h.htm


Enerji sektörünün desteği 15 milyon TL’yi geçti

http://petroturk.com/akaryakit/enerji-sektorunun-destegi-15-milyon-tlyi-gecti
http://petroturk.com/akaryakit/enerji-sektorunun-destegi-15-milyon-tlyi-gecti


ENSİA Başkanı Hüseyin Vatansever: “YEKDEM en az bir yıl 
uzatılmalı”

https://yesilekonomi.com/yekdem-en-az-bir-yil-uzatilmali/
https://yesilekonomi.com/yekdem-en-az-bir-yil-uzatilmali/


Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Stratejik Planı

https://www.teias.gov.tr/tr-TR/stratejik-plan
https://www.teias.gov.tr/tr-TR/stratejik-plan


IEA kıdemli analisti Heymi Bahar: Virüs salgını yenilenebilirin
gelişimini olumsuz etkiledi

https://www.enerjigunlugu.net/bahar-virus-salgini-yenilenebilirin-gelisimini-olumsuz-etkiledi-36813h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/bahar-virus-salgini-yenilenebilirin-gelisimini-olumsuz-etkiledi-36813h.htm


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Milli Dayanışma 
Kampanyasıyla ilgili Gas&Power’a yaptığı özel açıklamada, enerji 
sektörünün her zaman olduğu gibi elini taşın altına koymaya hazır 
olduğunu vurguladı.

http://petroturk.com/akaryakit/bakan-donmez-dayanisma-kampanyasi
http://petroturk.com/akaryakit/bakan-donmez-dayanisma-kampanyasi


EPDK: COVID-19 mücbir sebep olarak kabul edilecek

https://yesilekonomi.com/epdk-covid-19-mucbir-sebep-olarak-kabul-edilecek/
https://yesilekonomi.com/epdk-covid-19-mucbir-sebep-olarak-kabul-edilecek/


Türkiye’de enerji üretim maliyeti Mart ayında bir önceki yıla göre 
yüzde 1,53 oranında artış kaydetti.

https://www.enerjigunlugu.net/martta-enerji-uretim-maliyeti-yuzde-15-artti-36792h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/martta-enerji-uretim-maliyeti-yuzde-15-artti-36792h.htm


İki Farklı Ülkede Yeni Güneş Enerjisi Santralleri Kurulacak

https://www.enerjiportali.com/iki-farkli-ulkede-yeni-gunes-enerjisi-santralleri-kurulacak/
https://www.enerjiportali.com/iki-farkli-ulkede-yeni-gunes-enerjisi-santralleri-kurulacak/


EPDK, Covid -19 nedeniyle elektrik ve doğal gaz sayaç okumaları 
yapılmamasına ve faturaların geçmiş tüketim ortalamalarına göre 
gönderilmesine karar verdi.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/son-dakika-elektrik-ve-dogal-gaz-sayaclari-3-ay-okunmayacak-41485314
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/son-dakika-elektrik-ve-dogal-gaz-sayaclari-3-ay-okunmayacak-41485314


Ticari işletmelerin çatılarına güneş enerji santrali kurmasına imkan 
veren çatı mevzuatının yeni regülasyonu sayesinde güneş enerji 
santrallerine yapılan yatırımlar artmaya devam ediyor.

http://petroturk.com/yenilenebilir/cati-mevzuati-sektoru-hareketlendiriyor
http://petroturk.com/yenilenebilir/cati-mevzuati-sektoru-hareketlendiriyor


Covid-19 salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine etkisine ilişkin 
genelge Resmi Gazete’de yayımlandı!

https://www.solar.ist/covid-19-salgininin-kamu-ihale-sozlesmelerine-etkisine-iliskin-genelge-resmi-gazetede-yayimlandi/
https://www.solar.ist/covid-19-salgininin-kamu-ihale-sozlesmelerine-etkisine-iliskin-genelge-resmi-gazetede-yayimlandi/


Kahramanmaraş’ta 7 MW’lık Bulgurdere ve Ayranpınar HES 
kurulacak

https://www.enerjigunlugu.net/kahramanmarasta-7-mwlik-bulgurdere-ve-ayranpinar-hes-kurulacak-36748h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/kahramanmarasta-7-mwlik-bulgurdere-ve-ayranpinar-hes-kurulacak-36748h.htm


Yenilenebilir Enerji Ekipman Tedariğinde Sorun Artacak

https://www.enerjiportali.com/yenilenebilir-enerji-ekipman-tedariginde-sorun-artacak/
https://www.enerjiportali.com/yenilenebilir-enerji-ekipman-tedariginde-sorun-artacak/


1 Nisan’da ülkemizde gerçekleşen günlük elektrik üretiminin 
yarısından fazlasını hidroelektrik santralleri karşıladı.

http://petroturk.com/elektrik/heslerden-elektrik-uretimine-buyuk-katki
http://petroturk.com/elektrik/heslerden-elektrik-uretimine-buyuk-katki


Almanya’nın elektrik tüketimindeki yenilenebilir enerji oranı ilk defa 
yılın ilk çeyreğinde %50 seviyesini geçti.

https://yesilekonomi.com/almanya-yenilenebilirde-yeni-bir-rekor-kirdi-3/
https://yesilekonomi.com/almanya-yenilenebilirde-yeni-bir-rekor-kirdi-3/


NTP Elektrik, Bursa’nın Mudanya ilçesi sınırlarında 10 MW kapasiteli 
Mesudiye Rüzgar Enerji Santrali (RES) kurup işletecek.

https://www.enerjigunlugu.net/ntp-elektrik-bursada-10-mwlik-mesudiye-res-kuracak-36772h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/ntp-elektrik-bursada-10-mwlik-mesudiye-res-kuracak-36772h.htm


Dünyanın İlk Katlanabilir Güneş Enerjisi Santrali Devrede

https://www.enerjiportali.com/dunyanin-ilk-katlanabilir-gunes-enerjisi-santrali-devrede/
https://www.enerjiportali.com/dunyanin-ilk-katlanabilir-gunes-enerjisi-santrali-devrede/


EPDK kıyasen fatura düzenlemesine ilişkin yanlış anlaşılan hususlara 
açıklık getirilmesi amacıyla ikinci bir açıklama yapıldı.

http://petroturk.com/dogalgaz/epdkdan-fatura-ilgili-yeni-aciklama
http://petroturk.com/dogalgaz/epdkdan-fatura-ilgili-yeni-aciklama


Almanya güneşte 50 GW sınırında Kurulu güç Şubat’ta 49,9 GW’ı
aştı

https://yesilekonomi.com/almanya-guneste-50-gw-sinirinda/
https://yesilekonomi.com/almanya-guneste-50-gw-sinirinda/


Yozgat Belediyesi, elektrik ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 
Merkez ilçeye bağlı Evci Köyü sınırları içinde 3 MW kapasiteli güneş 
enerjisi santrali kuracak.

https://www.enerjigunlugu.net/yozgat-belediyesi-3-mwlik-ges-kuracak-36788h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/yozgat-belediyesi-3-mwlik-ges-kuracak-36788h.htm


Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler kapsamında 31 şehre giriş 
ve çıkışlar yasaklanırken enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu 
malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve 
araçları bu kısıtlamanın dışında tutulacak.

http://petroturk.com/akaryakit/enerji-sektoru-giris-cikis-yasagi-muaf
http://petroturk.com/akaryakit/enerji-sektoru-giris-cikis-yasagi-muaf


EPDK elektrik üretim yatırımları için 3 ay süre uzatım kararı verdi

https://yesilekonomi.com/epdk-elektrik-uretim-yatirimlarina-3-ay-sure-uzatim-karari-verdi/
https://yesilekonomi.com/epdk-elektrik-uretim-yatirimlarina-3-ay-sure-uzatim-karari-verdi/


Naturel Enerji, Balsuyu Grubu için Kahramanmaraş’ta yapacağı çatı 
GES projesini bağlı ortaklığı Esenboğa Elektrik ile gerçekleştirecek.

https://www.enerjigunlugu.net/naturel-enerji-balsuyu-cati-gesi-esenboga-elektrikle-yapacak-36781h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/naturel-enerji-balsuyu-cati-gesi-esenboga-elektrikle-yapacak-36781h.htm


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, Türkiye Ortalama Elektrik 
Toptan Satış Fiyatı’nın (TORETOSAF) kilovatsaat başına 10,07 kuruş 
olmasına karar verildi.

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


Esenboğa Elektrik, Kırteks Metal ile Çatı GES yapımı için sözleşme 
yaptı.

https://www.enerjigunlugu.net/esenboga-elektrik-kirteks-metal-icin-cati-ges-yapacak-36762h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/esenboga-elektrik-kirteks-metal-icin-cati-ges-yapacak-36762h.htm


Türkiye’nin çeşitli illerinde devam eden enerji projeleri için bazı 
taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

http://petroturk.com/dogalgaz/enerji-acele-kamulastirma-kararlari-20
http://petroturk.com/dogalgaz/enerji-acele-kamulastirma-kararlari-20


Enerji şirketlerinden corona virüse karşı saat düzenlemesi

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/enerji-sirketlerinden-corona-viruse-karsi-saat-duzenlemesi-41486884
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/enerji-sirketlerinden-corona-viruse-karsi-saat-duzenlemesi-41486884


GÜYAD ailesi olarak gelecek güneşli günlerin yakın olduğuna 
inancımızla, yüksek bilinç ve görev idraki ile hayatlarını ikinci plana 
atarak bu zor günlerimizde Milletimizin güven ve itimadının odak 
noktasında olan başta sağlık personelimiz olmak üzere tüm 
çalışanlarımıza minnet ve teşekkürü bir borç biliyoruz.

https://eksiup.com/v/404352208
https://eksiup.com/v/404352208

