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Güneş enerjisi sektör derneklerinin başkanları olarak enerji 
editörleriyle gündemi ve Kovid-19 salgınının güneş enerjisi 
sektörüne etkilerini değerlendirdik

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6657148763066388480
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6657148763066388480


Türkiye güneş enerjisi sektörünün üç önemli derneği GÜYAD, 
GENSED ve GÜNDER Başkanları ortak bir online basın toplantısı 
düzenleyerek sektöre ilişkin yaşanan gelişmeleri değerlendirdi

https://www.enerjigunlugu.net/gunes-sektoru-yekdemde-8-ila-12-ay-ek-sure-istiyor-37009h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/gunes-sektoru-yekdemde-8-ila-12-ay-ek-sure-istiyor-37009h.htm


Koronavirüs 700 milyon dolarlık güneş yatırımını riske soktu

https://www.yesilhaber.net/featured/koronavirus-700-milyon-dolarlik-gunes-projesini-riske-soktu/
https://www.yesilhaber.net/featured/koronavirus-700-milyon-dolarlik-gunes-projesini-riske-soktu/


Güneş enerjisi sektörü YEKDEM’de erteleme istiyor

http://petroturk.com/yenilenebilir/gunes-enerjisi-sektoru-yekdem-erteleme-istiyor
http://petroturk.com/yenilenebilir/gunes-enerjisi-sektoru-yekdem-erteleme-istiyor


Konu ile ilgili basında yer alan diğer haberler;

Güneş enerjisi derneklerinden online basın buluşması -
gesdergisi.com

Kovid-19 Nedeniyle Güneş Enerjisinde 700 Milyon Dolarlık Yatırım 
Riskte - pusulahaber.com.tr

Kovid-19 nedeniyle güneş enerjisinde 700 milyon dolarlık yatırım 
riskte - sondakika.com

Kovid-19 nedeniyle güneş enerjisinde 700 milyon dolarlık yatırım 
riskte - haberler.com

Kovid-19 nedeniyle güneş enerjisinde 700 milyon dolarlık yatırım 
riskte - timeturk.com

https://www.gesdergisi.com/gunes-enerjisi-derneklerinden-online-basin-bulusmasi
https://www.pusulahaber.com.tr/kovid-19-nedeniyle-gunes-enerjisinde-700-milyon-dolarlik-yatirim-riskte-1350488h.htm
https://www.sondakika.com/haber/haber-kovid-19-nedeniyle-gunes-enerjisinde-700-milyon-13135359/
https://www.haberler.com/kovid-19-nedeniyle-gunes-enerjisinde-700-milyon-13135359-haberi/
https://www.timeturk.com/kovid-19-nedeniyle-gunes-enerjisinde-700-milyon-dolarlik-yatirim-riskte/haber-1440514


GÜYAD Başkanı Cem Özkök: “7 milyar Euro’yu aşkın sektör yatırımı 
ciddi risk altında”

https://www.enerjigazetesi.ist/yenilenebilir-enerji-sektoru-mucbir-sebep-ilani-bekliyor/
https://www.enerjigazetesi.ist/yenilenebilir-enerji-sektoru-mucbir-sebep-ilani-bekliyor/


Özkök: Yenilenebilir sektörü mücbir sebep ilanı bekliyor

https://www.enerjigunlugu.net/ozkok-yenilenebilir-sektoru-mucbir-sebep-ilani-bekliyor-36966h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/ozkok-yenilenebilir-sektoru-mucbir-sebep-ilani-bekliyor-36966h.htm


GÜYAD Başkanı Cem Özkök, nakit akışının bozulmasına rağmen 
finansal yükümlülüklerin devam ettiğine vurgu yaparak bu durumun 
sektörü ciddi oranda olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

https://www.yesilhaber.net/featured/yenilenebilir-enerji-sektoru-mucbir-sebep-ilani-bekliyor/
https://www.yesilhaber.net/featured/yenilenebilir-enerji-sektoru-mucbir-sebep-ilani-bekliyor/


Yenilenebilir enerji sektörü “mücbir sebep” ilanı bekliyor

http://petroturk.com/yenilenebilir/guyad-mucbir-sebep-aciklamasi
http://petroturk.com/yenilenebilir/guyad-mucbir-sebep-aciklamasi


Konu ile ilgili basında yer alan diğer haberler;

GÜYAD'dan "mücbir sebep" çağrısı - haberler.com

Koronavirüs salgını 3.720 MW’lık yenilenebilir yatırımını riske soktu 
- yesilekonomi.com

Yenilenebilir enerji sektörü ‘mücbir sebep’ ilanı bekliyor -
stendustri.com.tr

https://www.haberler.com/guyad-dan-mucbir-sebep-cagrisi-13124859-haberi/
https://yesilekonomi.com/koronavirus-salgini-3-720-mwlik-yenilenebilir-yatirimini-riske-soktu/
https://www.stendustri.com.tr/enerjisini-ureten-fabrikalar/yenilenebilir-enerji-sektoru-mucbir-sebep-ilani-bekliyor-h105583.html


Üyemiz Enerjisa: Zorlukları birlikte aşıp üstesinden gelmek için 
umut doluyuz. Biz, gelecek güzel günler için tüm hizmetlerimizle 
yanınızdayız. Görev başında durmaksızın çalışan herkese ve tüm 
Enerjisa’lılara teşekkürler.

https://www.linkedin.com/posts/enerjisa_birlikteyeneceafbiz-enerjisa-taesrkiyeninenerjisi-activity-6654649806138540033-jePC
https://www.linkedin.com/posts/enerjisa_birlikteyeneceafbiz-enerjisa-taesrkiyeninenerjisi-activity-6654649806138540033-jePC


Üyemiz Güriş: Temiz enerji yatırımları Türkiye’ye nefes aldıracak

http://petroturk.com/elektrik/guris-temiz-enerji-yatirimlari-turkiyeye-nefes-aldiracak
http://petroturk.com/elektrik/guris-temiz-enerji-yatirimlari-turkiyeye-nefes-aldiracak


Üyemiz Limak Enerji tarafından inşa çalışmaları devam ettirilen 
Çetin Barajı ve HES projesinin ilk fazının devreye alındığı açıklandı.

https://yesilekonomi.com/cetin-baraji-ve-hes-projesinin-ilk-fazi-devreye-alindi/
https://yesilekonomi.com/cetin-baraji-ve-hes-projesinin-ilk-fazi-devreye-alindi/


Üyemiz Zorlu’nun Alaşehir 3 JES’ine önlisans süre uzatımı

https://www.enerjigunlugu.net/zorlunun-alasehir-3-jesine-onlisans-sure-uzatimi-36990h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/zorlunun-alasehir-3-jesine-onlisans-sure-uzatimi-36990h.htm


EPDK COVİD-19 DUYURUSU - LİSANSSIZ BAŞVURULAR VE 
DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6657236278456664064
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6657236278456664064


EPDK Nisan 2020 dönemi için YEKDEM maliyet tahmini yaklaşık 
ikiye katlayarak 228.12 TL/MWh olarak yeniden belirledi.

https://www.enerjigunlugu.net/epdk-nisan-2020-yekdem-maliyet-tahminini-2-kat-arttirdi-37007h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/epdk-nisan-2020-yekdem-maliyet-tahminini-2-kat-arttirdi-37007h.htm


Yenilenebilir Enerjinin Özel Bir Ürün Olarak Tedariği ve 
Belgelenmesi Özet Raporu

https://www.shura.org.tr/yenilenebilir_enerjinin_ozel_bir_urun_olarak_tedarigi_ve_belgelenmesi_ozet_raporu/
https://www.shura.org.tr/yenilenebilir_enerjinin_ozel_bir_urun_olarak_tedarigi_ve_belgelenmesi_ozet_raporu/


Türkiye’de Çatı Üstü Güneş Enerjisi Sistemlerin Potansiyeli

https://www.enerjiportali.com/turkiyede-cati-ustu-gunes-enerjisi-sistemlerin-potansiyeli/
https://www.enerjiportali.com/turkiyede-cati-ustu-gunes-enerjisi-sistemlerin-potansiyeli/


Yenilenebilir kaynaklara dayalı güç 339 MW arttı, fosil yakıtlara 
dayalı güç 235,5 MW geriledi

https://yesilekonomi.com/kurulu-guc-ilk-ceyrekte-5237-mw-artti/
https://yesilekonomi.com/kurulu-guc-ilk-ceyrekte-5237-mw-artti/


İzmir’deki Demircili RES'te kapasite arttırılıp yer değişikliği yapılacak

https://www.enerjigunlugu.net/izmirdeki-demircili-reste-kapasite-arttirilip-yer-degisikligi-yapilacak-36962h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/izmirdeki-demircili-reste-kapasite-arttirilip-yer-degisikligi-yapilacak-36962h.htm


EPİAŞ, Covid-19 Sebebiyle Piyasa Eğitimlerine Ara Verdi

https://www.enerjiportali.com/epias-covid-19-sebebiyle-piyasa-egitimlerine-ara-verdi/
https://www.enerjiportali.com/epias-covid-19-sebebiyle-piyasa-egitimlerine-ara-verdi/


Güneş paneli ithalatına gözetim uygulaması getirildi

https://yesilekonomi.com/gunes-paneli-ithalatina-gozetim-uygulamasi-getirildi/
https://yesilekonomi.com/gunes-paneli-ithalatina-gozetim-uygulamasi-getirildi/


Yozgat Çekerek Belediyesi 1,2 MW’lık GES kuracak

https://www.enerjigunlugu.net/yozgat-cekerek-belediyesi-12-mwlik-ges-kuracak-36943h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/yozgat-cekerek-belediyesi-12-mwlik-ges-kuracak-36943h.htm


COVID-19 Rüzgar Enerjisi Sektörünü Ciddi Boyutta Etkiledi

https://www.enerjiportali.com/covid-19-ruzgar-enerjisi-sektorunu-ciddi-boyutta-etkiledi/
https://www.enerjiportali.com/covid-19-ruzgar-enerjisi-sektorunu-ciddi-boyutta-etkiledi/


OSB’lerdeki GES yatırımları için yeni kural belirlendi

https://yesilekonomi.com/osblerdeki-ges-yatirimlari-icin-yeni-kural-belirlendi/
https://yesilekonomi.com/osblerdeki-ges-yatirimlari-icin-yeni-kural-belirlendi/


Siemens Gamesa İspanya’daki türbin üretimine yeniden başladı

https://www.enerjigunlugu.net/siemens-gamesa-ispanyadaki-turbin-uretimine-yeniden-basladi-36953h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/siemens-gamesa-ispanyadaki-turbin-uretimine-yeniden-basladi-36953h.htm


Kestel Belediyesi tarafından 3 noktaya kurulan ‘Güneş Enerjili Şarj 
İstasyonları’, günümüzde insanların vazgeçilmezi olan telefonlarını 
şarj etme konusunda büyük kolaylık sağlıyor.

https://www.enerjiportali.com/kestel-belediyesinden-gunes-enerjili-sarj-istasyonlari/
https://www.enerjiportali.com/kestel-belediyesinden-gunes-enerjili-sarj-istasyonlari/


Koronavirüs, meskende elektrik tüketimini artırdı

http://petroturk.com/elektrik/elektrik-tuketimi-koronavirus-etkisi
http://petroturk.com/elektrik/elektrik-tuketimi-koronavirus-etkisi


Garet Enerji, Çanakkale’de işletmekte olduğu 27,5 MW kapasiteli 
Sares RES’in kapasitesini 46,7 MW’a çıkarmayı planlıyor.

https://www.enerjigunlugu.net/gama-sares-resin-kapasitesini-arttiracak-36982h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/gama-sares-resin-kapasitesini-arttiracak-36982h.htm


Enerji Depolama Cihazları İle İlgili Yönetmelik Değişti

https://www.enerjiportali.com/enerji-depolama-cihazlari-ile-ilgili-yonetmelik-degisti/
https://www.enerjiportali.com/enerji-depolama-cihazlari-ile-ilgili-yonetmelik-degisti/


Yenilenebilir enerjiye martta 4,6 milyar liralık destek

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yenilenebilir-enerjiye-martta-4-6-milyar-liralik-destek-41497685
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yenilenebilir-enerjiye-martta-4-6-milyar-liralik-destek-41497685


Polonyalı kamu enerji şirketi PGE, koronavirüs salgını nedeniyle 
durdurduğu kömür yakıtlı elektrik üretimini rüzgar ve güneş enerjisi 
ile ikame etmeyi planlıyor.

https://www.enerjigunlugu.net/polonyali-pge-komurun-acigini-yenilenebilirle-kapatacak-36984h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/polonyali-pge-komurun-acigini-yenilenebilirle-kapatacak-36984h.htm


Ordu Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerji alanında planladığı 
yatırımlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

https://www.enerjiportali.com/ordu-b-b-enerji-yatirimlarini-hayata-gecirmeye-basliyor/
https://www.enerjiportali.com/ordu-b-b-enerji-yatirimlarini-hayata-gecirmeye-basliyor/


Temiz enerji için dönüşüm fırsatı

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/temiz-enerji-icin-donusum-firsati-41497601
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/temiz-enerji-icin-donusum-firsati-41497601


Çin’deki 320 MW’lık GES balıkçılığı da geliştiriyor

https://www.enerjigunlugu.net/cindeki-320-mwlik-ges-balikciligi-da-gelistiriyor-37017h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/cindeki-320-mwlik-ges-balikciligi-da-gelistiriyor-37017h.htm


EPDK Lisans Verilen Enerji Şirketleri ve Projelerini Açıkladı

https://www.enerjiportali.com/epdk-lisans-verilen-enerji-sirketleri-ve-projelerini-acikladi/
https://www.enerjiportali.com/epdk-lisans-verilen-enerji-sirketleri-ve-projelerini-acikladi/


Ilısu Barajı'nda mayısta enerji üretimine başlanacak.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/mayis-ayinda-uretime-basliyor-41498222
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/mayis-ayinda-uretime-basliyor-41498222


Avusturya'nın 2030 yılına kadar tüm elektrik ihtiyacının yenilenebilir 
enerji kaynaklarından elde edilmesine yönelik bir karar olarak 
ülkede bulunan son kömür santrali de faaliyetlerine son verdi.

https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_gaesneagnbizeyeter-activity-6657292698367602688-8LGQ
https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_gaesneagnbizeyeter-activity-6657292698367602688-8LGQ


Lowest shortlisted bid in Saudi 1.47 GW tender was $0.0161/kWh

https://www.linkedin.com/posts/middle-east-solar-industry-association-mesia-_lowest-shortlisted-bid-in-saudi-147-gw-tender-activity-6655062871707316224-C-4p
https://www.linkedin.com/posts/middle-east-solar-industry-association-mesia-_lowest-shortlisted-bid-in-saudi-147-gw-tender-activity-6655062871707316224-C-4p


Miga backs Egypt’s renewables sector with guarantees to Scatec 
Solar

https://www.linkedin.com/posts/middle-east-solar-industry-association-mesia-_miga-backs-egypts-renewables-sector-with-activity-6653970971508170752-3z3e
https://www.linkedin.com/posts/middle-east-solar-industry-association-mesia-_miga-backs-egypts-renewables-sector-with-activity-6653970971508170752-3z3e

