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GÜYAD Başkanı Cem Özkök, koronavirüs salgınının güneş enerjisi 
sektörüne olan etkileri ile güneş yatırımcılarının YEKDEM ve 
yapılması planlanan YEKA yarışmalarına ilişkin beklentilerini Green
Power’a değerlendirdi.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6664556302364090368
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6664556302364090368


Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD), 2020 Yılı Nisan ayı 
sonu itibariyle elektrik enerjisi ile ilgili verileri değerlendirdi.

https://www.enerjiportali.com/turkiye-elektrik-enerjisi-uretim-istatistikleri-nisan-2020/
https://www.enerjiportali.com/turkiye-elektrik-enerjisi-uretim-istatistikleri-nisan-2020/


TİCARET BAKANLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE; YAPILAN 
BAŞVURU KABUL EDİLMİŞTİR. 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6663360405278199810
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6663360405278199810
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6663360405278199810


Hugo Boss yeşil elektrik sertifikasını üyemiz Borusan EnBW’den aldı

https://www.yesilhaber.net/surdurulebilirlik/hugo-boss-yesil-elektrik-sertifikasini-borusan-enbwden-aldi/
https://www.yesilhaber.net/surdurulebilirlik/hugo-boss-yesil-elektrik-sertifikasini-borusan-enbwden-aldi/


Üyemiz Güriş COVID19 ve Ramazan ayı sebebiyle ihtiyaç sahiplerine 
başta sağlık çalışanları okul çalışanları olmak üzere gıda yardımında 
bulundu.

https://www.linkedin.com/posts/activity-6663760102048182272-8OBQ
https://www.linkedin.com/posts/activity-6663760102048182272-8OBQ
https://www.linkedin.com/posts/activity-6663760102048182272-8OBQ


Üyemiz Güriş Holding Enerji Grup CEO’su Ali Karaduman: 
Yenilenebilir yatırımları zorunluluk haline getirilmeli

https://www.enerjigunlugu.net/karaduman-yenilenebilir-yatirimlari-zorunluluk-haline-getirilmeli-37281h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/karaduman-yenilenebilir-yatirimlari-zorunluluk-haline-getirilmeli-37281h.htm


Üyemiz Zorlu Enerji’nin, Zorlu Solar Pakistan’ı bağlı ortaklığı Zorlu 
Enerji Asia’ya devriyle ilgili işlemler başlatıldı.

https://www.enerjigunlugu.net/zorlu-solar-pakistanin-zorlu-enerji-asiaya-devri-basladi-37282h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/zorlu-solar-pakistanin-zorlu-enerji-asiaya-devri-basladi-37282h.htm


TOBB: YEKDEM süresi 1 yıl uzatılmalı

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6664415233618001920
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6664415233618001920


Enerji Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı’nı yayınladı

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6663698597164404736
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6663698597164404736


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinin (TOBB) düzenlediği “Enerji Sektörü Meclis 
Toplantısı”na video konferans aracılığıyla katıldı.

http://petroturk.com/akaryakit/yeni-yatirimlarla-enerji-altyapimizi-daha-guclu-hale-getirecegiz
http://petroturk.com/akaryakit/yeni-yatirimlarla-enerji-altyapimizi-daha-guclu-hale-getirecegiz


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sektör paydaşlarıyla 
buluşacak.

http://petroturk.com/akaryakit/bakan-donmez-canli-yayinda-enerji-sektoru-ile-bulusuyor
http://petroturk.com/akaryakit/bakan-donmez-canli-yayinda-enerji-sektoru-ile-bulusuyor


Türkiye'nin enerji ithalatı faturası, ocak-mart döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 9,6 azalarak 9 milyar 980 milyon dolar 
oldu.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turkiyenin-enerji-ithalati-faturasi-dustu-41513592
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turkiyenin-enerji-ithalati-faturasi-dustu-41513592


Almanya’nın güneş enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesi Mart 
ayı sonu itibari ile 50.274 MW‘a ulaştı.

https://yesilekonomi.com/almanya-guneste-50-gwi-gecti/
https://yesilekonomi.com/almanya-guneste-50-gwi-gecti/


ENERCON, Türkiye’nin en büyük iki rüzgar enerjisi projesini 
başarıyla gerçekleştirdi

https://www.ruzgarenerjisi.com.tr/enercon-turkiyenin-en-buyuk-iki-ruzgar-enerjisi-projesini-basariyla-gerceklestirdi/
https://www.ruzgarenerjisi.com.tr/enercon-turkiyenin-en-buyuk-iki-ruzgar-enerjisi-projesini-basariyla-gerceklestirdi/


Trafiğe kayıtlı elektrikli veya hibrit araçların sayısı geçen yılın ilk 
çeyreğinde 7 bini geçerken, bu yıl mart sonu itibarıyla 20 bine 
yaklaştı.

http://petroturk.com/elektrik/elektrikli-veya-hibrit-araclarin-sayisi-katlanarak-artiyor
http://petroturk.com/elektrik/elektrikli-veya-hibrit-araclarin-sayisi-katlanarak-artiyor


Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Dinçer, "Kovid-19 salgını 
sayesinde, hidrojenin bir yakıt ve enerji taşıyıcısı olarak 
değerlendirilmesi hızlanacak. Fosil kaynaklardan kademeli olarak 
uzaklaşılacak." dedi.

https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/kovid-19-enerji-sektorunun-rotasini-karbondan-hidrojene-cevirecek-41511116
https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/kovid-19-enerji-sektorunun-rotasini-karbondan-hidrojene-cevirecek-41511116


2019 yılında 115 bin MW yeni kurulum ile küresel güneş enerjisi 
kurulu gücü 629 bin MW’a ulaştı.

https://www.enerjigunlugu.net/2019da-115-bin-mw-gunes-kapasitesi-eklendi-37197h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/2019da-115-bin-mw-gunes-kapasitesi-eklendi-37197h.htm


Hindistan’ın güneş enerjisi gücü 35 GW’ı aştı

https://yesilekonomi.com/hindistanin-gunes-enerjisi-gucu-35-gwi-asti/
https://yesilekonomi.com/hindistanin-gunes-enerjisi-gucu-35-gwi-asti/


Güneş Enerjisi Santralleri sayesinde çevre kirliliği azalıyor

http://petroturk.com/yenilenebilir/gunes-enerji-santralleri-sayesinde-cevre-kirliligi-azaliyor
http://petroturk.com/yenilenebilir/gunes-enerji-santralleri-sayesinde-cevre-kirliligi-azaliyor


ABD’de pandemiye rağmen yenilenebilir enerji kömürü geçti

https://www.yesilhaber.net/featured/abdde-pandemiye-ragmen-yenilenebilir-enerji-komuru-gecti/
https://www.yesilhaber.net/featured/abdde-pandemiye-ragmen-yenilenebilir-enerji-komuru-gecti/


İzmir Valiliği Jeotermal Kuyularını İhaleye Açtı

https://www.enerjiportali.com/izmir-valiligi-jeotermal-kuyularini-ihaleye-acti/
https://www.enerjiportali.com/izmir-valiligi-jeotermal-kuyularini-ihaleye-acti/


Portekiz’de 35 yıl sonra bir ilk gerçekleşti Ülkede Nisan ayında 
kömürden elektrik üretilmedi

https://yesilekonomi.com/portekizde-35-yil-sonra-bir-ilk-gerceklesti/
https://yesilekonomi.com/portekizde-35-yil-sonra-bir-ilk-gerceklesti/


EÜD, ELDER ve McKinsey Türkiye iş birliğinde “Covid-19’un Türkiye 
ve Global Elektrik Pazarına Etkileri ve “Yeni Normal” için İlk 
Öngörüler” konulu dijital ortamda bir toplantı düzenlendi.

http://petroturk.com/elektrik/covid-19un-elektrik-pazarina-etkileri-ele-alindi
http://petroturk.com/elektrik/covid-19un-elektrik-pazarina-etkileri-ele-alindi


Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Dr. Fatih Birol:
“İyileştirme planlarının kalbinde yenilenebilir enerji olsun”

https://www.yesilhaber.net/surdurulebilirlik/iyilestirme-planlarinin-kalbinde-yenilenebilir-enerji-olsun/
https://www.yesilhaber.net/surdurulebilirlik/iyilestirme-planlarinin-kalbinde-yenilenebilir-enerji-olsun/


Portekiz 700 MW’lık güneş ihalesi düzenleyecek

https://www.enerjigunlugu.net/portekiz-700-mwlik-gunes-ihalesi-duzenleyecek-37257h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/portekiz-700-mwlik-gunes-ihalesi-duzenleyecek-37257h.htm


JESDER Başkanı Ufuk Şentürk, Türkiye’de yaklaşık 4000 dekarlık 
alanda jeotermal ısıtma yapıldığını, bu alanı 4-5 katına çıkararak 
tarımdaki maliyetleri düşürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

http://petroturk.com/elektrik/jeotermal-enerji-tarima-isitma-destegi
http://petroturk.com/elektrik/jeotermal-enerji-tarima-isitma-destegi


SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, “Covid-19 sonrası Türkiye 
ekonomisinin canlanması ve iyileşmesi için enerji dönüşümünün 
sunduğu fırsatlar” başlıklı çalışmasıyla pandemi sürecinde kısa ve 
orta vadede enerji sektörü açısından Türkiye’ye bir projeksiyon 
tutuyor.

https://www.yesilhaber.net/surdurulebilirlik/turkiye-covid-19-sonrasina-hazirlanmali/
https://www.yesilhaber.net/surdurulebilirlik/turkiye-covid-19-sonrasina-hazirlanmali/


“Yeşil Enerji Projeleri Enerji Maliyetlerini Düşürecek”

https://www.enerjiportali.com/yesil-enerji-projeleri-enerji-maliyetlerini-dusurecek/
https://www.enerjiportali.com/yesil-enerji-projeleri-enerji-maliyetlerini-dusurecek/


“Çatı GES kurulumları 2020’nin son çeyreğinden itibaren büyüyerek 
devam edecek”

http://petroturk.com/elektrik/cati-ges-kurulumlari-2020nin-son-ceyreginden-itibaren-buyuyerek-devam-edecek
http://petroturk.com/elektrik/cati-ges-kurulumlari-2020nin-son-ceyreginden-itibaren-buyuyerek-devam-edecek


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol 
piyasalarında faaliyet gösterecek 17 şirkete lisans verildi.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/epdk-17-sirkete-lisans-verdi-41513391
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/epdk-17-sirkete-lisans-verdi-41513391


New York 2500 MW denizüstü RES kurmaya hazırlanıyor

https://www.enerjigunlugu.net/new-york-2500-mw-denizustu-res-kurmaya-hazirlaniyor-37289h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/new-york-2500-mw-denizustu-res-kurmaya-hazirlaniyor-37289h.htm


Avrupa bölgesinde elektrik fiyatları en hızlı Türkiye’de arttı
Eurostat verilerine göre 2019 yılında artış AB ülkelerinde %1,3, 
Türkiye’de ise %20,2 oldu

https://yesilekonomi.com/avrupa-bolgesinde-elektrik-fiyatlari-en-hizli-turkiyede-artti/
https://yesilekonomi.com/avrupa-bolgesinde-elektrik-fiyatlari-en-hizli-turkiyede-artti/


Enerji Verimliliği Portalı’nda adres değişikliği

http://petroturk.com/yenilenebilir/enerji-verimliligi-portalinda-adres-degisikligi
http://petroturk.com/yenilenebilir/enerji-verimliligi-portalinda-adres-degisikligi


Bursa’dan Atıktan Enerji Üretimi Dahil Dev Çevre Yatırımı

https://www.enerjiportali.com/bursadan-atiktan-enerji-uretimi-dahil-dev-cevre-yatirimi/
https://www.enerjiportali.com/bursadan-atiktan-enerji-uretimi-dahil-dev-cevre-yatirimi/


Teşvikli yatırımlar için süre uzatımı hakkı tanınabilecek

https://yesilekonomi.com/tesvikli-yatirimlar-icin-sure-uzatimi-hakki-taninabilecek/
https://yesilekonomi.com/tesvikli-yatirimlar-icin-sure-uzatimi-hakki-taninabilecek/


Çin ve Hollanda’da büyük şirketler tarafından toplam 10,5 GW 
kapasiteli iki önemli Offshore RES kurulumu planlanıyor.

https://www.enerjiportali.com/offshore-ruzgar-enerjisi-santrali-alaninda-iki-buyuk-proje/
https://www.enerjiportali.com/offshore-ruzgar-enerjisi-santrali-alaninda-iki-buyuk-proje/


Nisan’da kurulu güç 193,80 MW arttı

https://yesilekonomi.com/nisanda-kurulu-guc-19380-mw-artti/
https://yesilekonomi.com/nisanda-kurulu-guc-19380-mw-artti/


Avusturya’nın başkenti Viyana, şehirde yeni yapılacak binaların 
çatılarına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurmayı zorunlu hale 
getiriyor.

https://www.enerjiportali.com/viyana-yeni-yapilacak-binalara-ges-zorunlulugu-getiriyor/
https://www.enerjiportali.com/viyana-yeni-yapilacak-binalara-ges-zorunlulugu-getiriyor/


Global Energy Review 2020
The impacts of the Covid-19 crisis on global energy demand and 
CO2 emissions

https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/Global_Energy_Review_2020.pdf
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/Global_Energy_Review_2020.pdf

