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GÜYAD Başkanı Cem Özkök, 28 Nisan Salı günü saat 11:00’de 
Bloomberg HT ‘Fokus’ programında canlı yayında Güzem Yılmaz’ın 
sorularını yanıtlayacak.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6660411248930234368
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6660411248930234368


Yenilenebilir enerji sektörü “mücbir sebep” ilanı bekliyor

http://www.guyad.org/TR,517/dunyayi-etkisi-altina-alan-covid-19-salginindan-kaynakl-.html
http://www.guyad.org/TR,517/dunyayi-etkisi-altina-alan-covid-19-salginindan-kaynakl-.html
http://www.guyad.org/TR,517/dunyayi-etkisi-altina-alan-covid-19-salginindan-kaynakl-.html


Üyemiz Elin: “Neden Güneş Enerjisi?”

https://www.linkedin.com/posts/elin-a-%C5%9F-_elinenerji-elinenergy-gaesneagnenerjisi-activity-6659707731676667905-gQfS
https://www.linkedin.com/posts/elin-a-%C5%9F-_elinenerji-elinenergy-gaesneagnenerjisi-activity-6659707731676667905-gQfS


Üyemiz Enerya’dan tüm doğal gaz işlemlerini evden yapma olanağı

http://petroturk.com/dogalgaz/eneryadan-tum-dogal-gaz-islemlerini-evden-yapma-olanagi
http://petroturk.com/dogalgaz/eneryadan-tum-dogal-gaz-islemlerini-evden-yapma-olanagi


Üyemiz Limak Enerji, sokak hayvanlarının hayatına dokunmaya 
devam ediyor.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/sokak-hayvanlarina-can-suyu-sevgimiz-enerjimiz-sizinle-41499897
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/sokak-hayvanlarina-can-suyu-sevgimiz-enerjimiz-sizinle-41499897


Üyemiz Zorlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığına Zeki Zorlu getirildi

https://www.enerjigunlugu.net/zorlu-enerji-yonetim-kurulu-baskanligina-zeki-zorlu-getirildi-37071h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/zorlu-enerji-yonetim-kurulu-baskanligina-zeki-zorlu-getirildi-37071h.htm


TOBB Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu, KGF Yönetim Kurulu 
Başkanı Sn. Faik Yavuz ve KGF Genel Müdürü Sn. Kasım Akdeniz’in 
katılımı ile 27 Nisan 2020 Pazartesi saat 16:00'da Kredi Garanti Fonu 
Bilgilendirme Semineri gerçekleştirilecektir.

https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200420-kgf-semineri.php
https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200420-kgf-semineri.php


TÜREB Başkanı Hakan Yildirim, Koronavirüs salgını dolayısıyla rüzgar 
sektörünün de ‘mücbir sebep’ kapsamına alınması gerektiğine; aksi 
takdirde mevcut YEKDEM’e giren ve bu yıl sonu bitirilmesi 
planlanan 2.450 MW’lık 39 ayrı rüzgar santrali projesinin 
tamamlanmasının zora gireceğine vurgu yaptı.

https://www.linkedin.com/posts/turkiyeruzgarenerjisibirligi_eko-t%C3%BCrk-tv-g%C3%BCn-ortas%C4%B1-program%C4%B1-20042020-activity-6658008945178882048-KblR
https://www.linkedin.com/posts/turkiyeruzgarenerjisibirligi_eko-t%C3%BCrk-tv-g%C3%BCn-ortas%C4%B1-program%C4%B1-20042020-activity-6658008945178882048-KblR


Sürdürülebilir Enerji Finansal Danışmanı Seyran Hatipoğlu , 
TWRE’nin düzenlediği Green Calls Webinars serisinde “Finansal 
İlişkiler Yönetimi ve Finansal Okur-Yazarlık” başlıklı bir sunum yaptı.

https://www.yenienerji.com/seyran-hatipoglu-ndan-altin-degerinde-oneriler
https://www.yenienerji.com/seyran-hatipoglu-ndan-altin-degerinde-oneriler


COVID19 FİNANSAL DESTEK PAKETLERİ

https://www.linkedin.com/posts/ozlem-kildir_covid19-finansal-destekler-profinstance-ugcPost-6660149869329559552-Kr2i
https://www.linkedin.com/posts/ozlem-kildir_covid19-finansal-destekler-profinstance-ugcPost-6660149869329559552-Kr2i


EPDK, Elektrik Hakkındaki İki Yönetmelikte Değişiklik Yaptı

https://www.enerjiportali.com/epdk-elektrik-hakkindaki-iki-yonetmelikte-degisiklik-yapti/
https://www.enerjiportali.com/epdk-elektrik-hakkindaki-iki-yonetmelikte-degisiklik-yapti/


EPİAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Karahan ve EÜD Başkanı Cem 
Aşık, konuk oldukları televizyon programında koronavirüs salgını 
sonrası elektrik piyasalarında yaşanan arz talep değişimini, maliyet 
bazlı fiyatlardaki tabloyu ve sektörü bekleyen olası problemleri 
değerlendirdi.

http://petroturk.com/elektrik/enerji-sektorune-devlet-tarafindan-ciddi-bir-destek-verilmeli
http://petroturk.com/elektrik/enerji-sektorune-devlet-tarafindan-ciddi-bir-destek-verilmeli


Belediyelerde İklim Değişikliği Daire Başkanlıkları ve Şube 
Müdürlükleri kurulacak

https://yesilekonomi.com/belediyelerde-iklim-degisikligi-daire-baskanliklari-ve-sube-mudurlukleri-kurulacak/
https://yesilekonomi.com/belediyelerde-iklim-degisikligi-daire-baskanliklari-ve-sube-mudurlukleri-kurulacak/


Hint Okyanusu'ndaki 115'ten fazla ada üzerinde kurulu bir ülke olan 
Seyşeller, tuzlu su üzerinde 5 MW kapasiteli bir yüzer güneş enerjisi 
santrali kuracak.

https://www.enerjigunlugu.net/seysellerde-5-mwlik-yuzer-ges-kurulacak-37064h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/seysellerde-5-mwlik-yuzer-ges-kurulacak-37064h.htm


ETD Başkanı Burak Kuyan: “En önemli risklerden biri tahsilat 
problemi”

http://petroturk.com/elektrik/burak-kuyan-en-onemli-risklerden-biri-tahsilat
http://petroturk.com/elektrik/burak-kuyan-en-onemli-risklerden-biri-tahsilat


Çin elektrikli araç teşviklerini iki yıl uzattı

https://yesilekonomi.com/cin-elektrikli-arac-tesviklerini-iki-yil-uzatti/
https://yesilekonomi.com/cin-elektrikli-arac-tesviklerini-iki-yil-uzatti/


Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nden 850 Evin Enerji İhtiyacını 
Karşılayacak GES

https://www.enerjiportali.com/belediyeden-850-evin-enerji-ihtiyacini-karsilayacak-ges/
https://www.enerjiportali.com/belediyeden-850-evin-enerji-ihtiyacini-karsilayacak-ges/


Manisa’da jeotermal su ile kültür balıkçılığı yapılacak

https://www.enerjigunlugu.net/manisada-jeotermal-su-ile-kultur-balikciligi-yapilacak-37072h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/manisada-jeotermal-su-ile-kultur-balikciligi-yapilacak-37072h.htm


Japon enerji firmalarınca kurulan ortak fon, Denizli’de bir güneş 
enerjisi tesisinin işletilmesi için ilk etapta 10 milyon dolar değerinde 
yatırıma imza atacak.

http://petroturk.com/yenilenebilir/japonya-turkiyede-enerji-yatirimi-yapacak
http://petroturk.com/yenilenebilir/japonya-turkiyede-enerji-yatirimi-yapacak


Güneydoğu Anadolu Projesi'nin son büyük projesi olan Ilısu Barajı 
ve Hidroelektrik Santrali Projesi'nde enerji üretiminde ilk test 
başarıyla sonuçlandı.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ilisu-baraji-projesinde-tarihi-gun-41501992
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ilisu-baraji-projesinde-tarihi-gun-41501992


EÜD Başkanı Cem Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni 
tip koronavirüs (Covid-19) kapsamında alınan tedbirlerin ekonomik 
aktiviteyi yavaşlatması sonucunda elektrik talebi ve üretiminin 
gerilemeye başladığını söyledi.

https://www.enerjiportali.com/ramazanda-elektrik-talepleri-yuzde-20-azalacak/
https://www.enerjiportali.com/ramazanda-elektrik-talepleri-yuzde-20-azalacak/


Niğde’de 2,7 MW’lık GES kurulacak

https://www.enerjigunlugu.net/nigdede-27-mwlik-ges-kurulacak-37086h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/nigdede-27-mwlik-ges-kurulacak-37086h.htm


“Yenilenebilir enerji, ekonomik iyileşmeyi sağlayabilir”

https://www.yesilhaber.net/surdurulebilirlik/yenilenebilir-enerji-ekonomik-iyilesmeyi-saglayabilir/
https://www.yesilhaber.net/surdurulebilirlik/yenilenebilir-enerji-ekonomik-iyilesmeyi-saglayabilir/


Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü, Güneş Enerjisinden elektrik üretecek.

https://www.enerjiportali.com/hatsu-yilda-1-milyon-316-bin-kwh-elektrik-enerjisi-uretecek/
https://www.enerjiportali.com/hatsu-yilda-1-milyon-316-bin-kwh-elektrik-enerjisi-uretecek/


EPİAŞ Yardım Masası (EYM) kullanıma açıldı

http://petroturk.com/elektrik/epias-yardim-masasi-eym-kullanima-acildi
http://petroturk.com/elektrik/epias-yardim-masasi-eym-kullanima-acildi


IEA: “Düşen petrol fiyatı yeşil enerjiye geçişi aksatabilir”

https://www.yesilhaber.net/featured/iea-dusen-petrol-fiyati-yesil-enerjiye-gecisi-aksatabilir/
https://www.yesilhaber.net/featured/iea-dusen-petrol-fiyati-yesil-enerjiye-gecisi-aksatabilir/


Bursa’da Güney-1 RES için kamulaştırma yapılacak

https://www.enerjigunlugu.net/bursada-guney-1-res-icin-kamulastirma-yapilacak-37044h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/bursada-guney-1-res-icin-kamulastirma-yapilacak-37044h.htm


Enerji Talep ve Fiyatlarında %70’lere Varan Düşüş Yaşandı

https://www.enerjiportali.com/enerji-talep-ve-fiyatlarinda-plere-varan-dusus-yasandi/
https://www.enerjiportali.com/enerji-talep-ve-fiyatlarinda-plere-varan-dusus-yasandi/


Yeşil tahviller pandemi sonrası cazip finansman aracı olabilir

https://www.yesilhaber.net/surdurulebilirlik/yesil-tahviller-pandemi-sonrasi-cazip-finansman-araci-olabilir/
https://www.yesilhaber.net/surdurulebilirlik/yesil-tahviller-pandemi-sonrasi-cazip-finansman-araci-olabilir/


EPDK kamulaştırma başvuruları internetten yapılacak

https://www.enerjigunlugu.net/epdk-kamulastirma-basvurulari-internetten-yapilacak-37100h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/epdk-kamulastirma-basvurulari-internetten-yapilacak-37100h.htm

