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Üyemiz Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş ortaklığıyla- Van'daki PSİ Engil
207 GES'te ticari enerji üretimine başlandı. 13 MW kurulu güce 
sahip olan PSİ Engil 207 GES tesisi ile yılda 19,9 GWh elektrik 
üretilmesi bekleniyor.

https://twitter.com/solarbabaTR/status/1155181122915119104
https://twitter.com/solarbabaTR/status/1155181122915119104


Üyemiz Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Türkiye 
ve Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine 
sunduğu katkılar nedeniyle Japonya İmparatoru Majesteleri 
tarafından ‘Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı’ ile 
taltif edildi.

https://twitter.com/solarbabaTR/status/1155072127965552640
https://twitter.com/solarbabaTR/status/1155072127965552640


ÜYEMİZ GÜRİŞ’E AİT OLAN TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK JEOTERMAL 
ENERJİ SANTRALİ KAPSİTESİNİ ARTTIRIYOR.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6560166238402727937/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6560166238402727937/


Üyemiz Limak Enerji, Kestel Müşteri İşlem Merkezi’nin açılışını 
gerçekleştirdi

http://petroturk.com/elektrik/limak-enerji-kestel-musteri-islem-merkezinin-acilisini-gerceklestirdi
http://petroturk.com/elektrik/limak-enerji-kestel-musteri-islem-merkezinin-acilisini-gerceklestirdi


Jeotermalde dünyanın ilkleri üyemiz Zorlu Enerji’den

http://petroturk.com/elektrik/jeotermalde-dunyanin-ilkleri-zorlu-enerjiden
http://petroturk.com/elektrik/jeotermalde-dunyanin-ilkleri-zorlu-enerjiden


Üyemiz Zorlu Enerji ödeme noktaları sayısını 792’ye çıkardı

http://petroturk.com/elektrik/zorlu-enerji-odeme-noktalari-sayisini-792ye-cikardi
http://petroturk.com/elektrik/zorlu-enerji-odeme-noktalari-sayisini-792ye-cikardi


TEİAŞ 10 yıllık kapasite planlamasını yayınladı

http://www.guyad.org/TR,360/teias-10-yillik-kapasite-planlamasini-yayinladi.html
http://www.guyad.org/TR,360/teias-10-yillik-kapasite-planlamasini-yayinladi.html


Güneş enerjisi yatırımcılarının merakla beklediği mini YEKA takvimi 
hakkında bilgi veren Bakan Dönmez yarışmaların yılın son 
çeyreğinde yapılabileceğini söyledi.

https://yesilekonomi.com/bakan-donmez-sinop-ngs-projesi-iptal-edilmedi-mini-yeka-yarismalari-son-ceyrekte/
https://yesilekonomi.com/bakan-donmez-sinop-ngs-projesi-iptal-edilmedi-mini-yeka-yarismalari-son-ceyrekte/


Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 
yürürlüğe girmesiyle aylık mahsuplaşma ve çatılarda üretilen fazla 
elektriğin satılabilmesi ile çatı GES yatırımcılarının önü tamamen 
açılmış oldu.

http://petroturk.com/green-power/cati-geste-5-1-c-beklentisi
http://petroturk.com/green-power/cati-geste-5-1-c-beklentisi


HESİAD: HES’lerden Elektrik Üretimi 60 Milyar kWh’a Ulaştı!

https://www.enerjiportali.com/hesiad-heslerden-elektrik-uretimi-60-milyar-kwha-ulasti/
https://www.enerjiportali.com/hesiad-heslerden-elektrik-uretimi-60-milyar-kwha-ulasti/


EPDK’dan lisanssız yatırımlar için süre uzatımı açıklaması

https://yesilekonomi.com/epdkdan-lisanssiz-yatirimlar-icin-sure-uzatimi-aciklamasi/
https://yesilekonomi.com/epdkdan-lisanssiz-yatirimlar-icin-sure-uzatimi-aciklamasi/


EPDK’dan YEKDEM başvurularının alınması hakkında açıklama

http://petroturk.com/yenilenebilir/epdkdan-yekdem-basvurularinin-alinmasi-hakkinda-aciklama
http://petroturk.com/yenilenebilir/epdkdan-yekdem-basvurularinin-alinmasi-hakkinda-aciklama


Lisanslı elektrik üretimi mayısta arttı

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/lisansli-elektrik-uretimi-mayista-artti-41284883
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/lisansli-elektrik-uretimi-mayista-artti-41284883


Küresel güneş gücündeki artış rakamı 2019’da üç haneye ulaşacak
Wood Mackenzie öngörüsüne göre 2019’da 114,5 GW artış ile 
toplam güç 600 GW’ı aşacak

https://yesilekonomi.com/kuresel-gunes-gucundeki-artis-rakami-2019da-uc-haneye-ulasacak/
https://yesilekonomi.com/kuresel-gunes-gucundeki-artis-rakami-2019da-uc-haneye-ulasacak/


2019 Mayıs’ta 22 enerji yatırımı teşvik belgesi aldı

https://www.enerjigunlugu.net/2019-mayista-22-enerji-yatirimi-tesvik-belgesi-aldi-33463h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/2019-mayista-22-enerji-yatirimi-tesvik-belgesi-aldi-33463h.htm


New Solargis Prospect app: making pre-feasibility easier and more 
reliable

https://solargis.com/blog/product-updates/prospect-launch
https://solargis.com/blog/product-updates/prospect-launch


Avrupa’da yenilenebilir payı %38’i geçti

https://yesilekonomi.com/avrupada-yenilenebilir-payi-8i-gecti/
https://yesilekonomi.com/avrupada-yenilenebilir-payi-8i-gecti/


Tayvanlı piyasa araştırma şirketi TrendForce’un araştırmasına göre, 
dünya genelinde güneş enerjisi paneli talebi 2019 yılında 2018 
yılına göre yüzde 16 oranında artarak 125.5 GW’a ulaşacak.

https://www.enerjigunlugu.net/kuresel-gunes-paneli-talebi-yuzde-16-buyuyecek-33380h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/kuresel-gunes-paneli-talebi-yuzde-16-buyuyecek-33380h.htm


Avrupa rüzgar gücü 4,9 GW arttı
Türkiye 229 MW ile altıncı sırada yer aldı

https://yesilekonomi.com/avrupa-ruzgar-gucu-49-gw-artti/
https://yesilekonomi.com/avrupa-ruzgar-gucu-49-gw-artti/


Çin'in elektrik üretimi bu hafta 2,25 milyar kWh ile rekor seviyeye 
yükseldi. 

https://www.enerjigunlugu.net/cinin-elektrik-uretimi-rekor-kirdi-33438h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/cinin-elektrik-uretimi-rekor-kirdi-33438h.htm


Kenya, Afrika'nın en büyük rüzgar enerjisi santralini kurdu. Turkana
Gölü'nün doğu kıyısında yer alan 365 türbinli santral, 310 MW'lık
kurulu güce sahip.

https://twitter.com/solarbabaTR/status/1155140791708409857
https://twitter.com/solarbabaTR/status/1155140791708409857


Apple, Güneş Enerjisi Yatırımında Önde Gidiyor

https://www.enerjiportali.com/apple-gunes-enerjisi-yatiriminda-onde-gidiyor/
https://www.enerjiportali.com/apple-gunes-enerjisi-yatiriminda-onde-gidiyor/


https://twitter.com/solarbabaTR/status/1155128153947484160


https://twitter.com/solarbabaTR/status/1154783438098092032


https://twitter.com/solarbabaTR/status/1155033842446733313

