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HABER BÜLTENİ

http://www.guyad.org/
https://www.linkedin.com/company/guyad/
https://twitter.com/guyadtr


https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6562626286588567552


http://www.guyad.org/Eklenti/110,2019-yili-temmuz-ayi-sonu-itibariyle-ulkemizin-birincil-.pdf?0


http://www.guyad.org/Eklenti/109,2019-yili-temmuz-ayi-sonu-itibariyle-ulkemizin-birincil-.pdf?0


http://www.guyad.org/Eklenti/108,2019-yili-temmuz-ayi-sonu-itibariyle-ulkemizin-birincil-.pdf?0


http://www.guyad.org/


http://www.guyad.org/


Türkiye’de yenilenebilir enerjiye yatırım yapma rehberi

http://www.guyad.org/TR,362/turkiyede-yenilenebilir-enerjiye-yatirim-yapma-rehberi.html
http://www.guyad.org/TR,362/turkiyede-yenilenebilir-enerjiye-yatirim-yapma-rehberi.html


TEİAŞ tarafından yayımlanmış bulunan RES/GES GÜÇ ARTIRIM 
TALEPLERİNE İLİŞKİN BÖLGESEL KAPASİTELER ile Lisanslı üretim 
santrallerinin elektriksel kapasite artışları ile ilgili metodolojinin 
yeniden düzenlendiği EPDK kararı

http://www.guyad.org/TR,361/teias-tarafindan-yayimlanmis-bulunan-resges-guc-artirim-.html
http://www.guyad.org/TR,361/teias-tarafindan-yayimlanmis-bulunan-resges-guc-artirim-.html


Üyemiz Akfen’in Van Gölü kıyısındaki 3 güneş santrali 37 MW’lık
kurulu güce ulaştı. Omicron Erciş, Omicron Engil ve PSI Engil
santralleri 80 bin kişinin enerji ihtiyacını sadece güneşten 
karşılayacak.

https://www.linkedin.com/posts/akfen-yenilenebilir-enerji_imzamaftzvar-akfenyenilenebilirenerji-van-activity-6562675013667954688-Ad31
https://www.linkedin.com/posts/akfen-yenilenebilir-enerji_imzamaftzvar-akfenyenilenebilirenerji-van-activity-6562675013667954688-Ad31


Üyemiz Akfen, Hasanoba RES için geçici kabul aldı

https://www.enerjigunlugu.net/akfen-hasanoba-res-icin-gecici-kabul-aldi-33564h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/akfen-hasanoba-res-icin-gecici-kabul-aldi-33564h.htm


Üyemiz Güriş’in Afyon’un Sandıklı ilçesindeki 100 MWm Kocatepe 
Rüzgar Enerji Santrali’nde ilk türbin montajı tamamlandı. 
Santraldeki 25 adet 4 MW Enercon (E-126 EP3) türbinin 2019 yılı 
sonunda devreye girmesi planlanmaktadır.

https://www.linkedin.com/posts/guris-insaat-%26-muhendislik-a-s-jeddah-branch_gaesriagn-guris-gaesriagnholding-activity-6561952408388403200-DuWb
https://www.linkedin.com/posts/guris-insaat-%26-muhendislik-a-s-jeddah-branch_gaesriagn-guris-gaesriagnholding-activity-6561952408388403200-DuWb


Üyemiz Limak Enerji Grubu bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti 
veren UEDAŞ’tan kan bağışı kampanyası

http://petroturk.com/elektrik/uedastan-kan-bagisi-kampanyasi
http://petroturk.com/elektrik/uedastan-kan-bagisi-kampanyasi


Üyemiz Zorlu Enerji, önümüzdeki günlerde Adana, Ankara ve 
Antalya illerinde sanayiciye güneş enerjisi ve avantajlarını 
bilgilendirme seminerlerine devam edecek.

https://www.enerjigunlugu.net/zorlu-enerji-sanayiciye-gunesi-anlatmaya-devam-edecek-33554h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/zorlu-enerji-sanayiciye-gunesi-anlatmaya-devam-edecek-33554h.htm


Sabancı Holding CEO’luk görevine halen Sabancı Holding Sanayi 
Grup Başkanı olarak görev yapmakta olan Cenk Alper atandı.

http://petroturk.com/gaspower/sabanci-yola-cenk-alper-ile-devam-ediyor
http://petroturk.com/gaspower/sabanci-yola-cenk-alper-ile-devam-ediyor


EPDK iki yönetmelik taslağını görüşe açtı

https://yesilekonomi.com/epdk-iki-yonetmelik-taslagini-goruse-acti/
https://yesilekonomi.com/epdk-iki-yonetmelik-taslagini-goruse-acti/


En Büyük Lisanslı GES’lerden Biri Karaman’da Olacak!

https://www.enerjiportali.com/en-buyuk-lisansli-geslerden-biri-karamanda-olacak/
https://www.enerjiportali.com/en-buyuk-lisansli-geslerden-biri-karamanda-olacak/


Elektrik üretimindeki lisanssız payı %4’ü geçti

https://yesilekonomi.com/elektrik-uretimindeki-lisanssiz-payi-4u-gecti/
https://yesilekonomi.com/elektrik-uretimindeki-lisanssiz-payi-4u-gecti/


Enerji ithalatı faturası haziranda yüzde 16,6 azaldı

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/enerji-ithalati-faturasi-haziranda-yuzde-16-6-azaldi-41289343
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/enerji-ithalati-faturasi-haziranda-yuzde-16-6-azaldi-41289343


Tarım yatırımları için yenilenebilir enerji hibe destekleri belirlendi

https://yesilekonomi.com/tarim-yatirimlari-icin-yenilenebilir-enerji-hibe-destekleri-belirlendi/
https://yesilekonomi.com/tarim-yatirimlari-icin-yenilenebilir-enerji-hibe-destekleri-belirlendi/


Elon Musk’ın teknoloji şirketi Tesla, Avustralya’da kurduğu enerji 
depolama tesisi “Megapacak” ile 3 MW enerji depolayarak 40 
milyon dolarlık tasarruf gerçekleştirdiğini söyledi.

https://www.enerjiportali.com/megapack-saatte-3-mw-enerji-depoluyor/
https://www.enerjiportali.com/megapack-saatte-3-mw-enerji-depoluyor/


Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2018 Gelişimi Özet 
Raporu yayınlandı

https://yesilekonomi.com/ulusal-enerji-verimliligi-eylem-plani-2017-2018-gelisimi-ozet-raporu-yayinlandi/
https://yesilekonomi.com/ulusal-enerji-verimliligi-eylem-plani-2017-2018-gelisimi-ozet-raporu-yayinlandi/


Avustralya’nın en büyük ikinci şehriMelbourne’de tramvay ağının 
tamamını güneş enerjisiyle çalıştırıyor.

https://www.enerjiportali.com/tramvay-hatti-icin-128-mwlik-ges-kuruldu/
https://www.enerjiportali.com/tramvay-hatti-icin-128-mwlik-ges-kuruldu/


EPDK'nın Ankara'daki yeni binasına kurulan 300 kW gücündeki 
güneş enerjisi santrali, binanın toplam elektrik tüketiminin önemli 
bir bölümünü karşılayacak.

https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_epdkn%C4%B1n-ankaradaki-yeni-binas%C4%B1na-kurulan-activity-6562965050087219200-eKBe
https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_epdkn%C4%B1n-ankaradaki-yeni-binas%C4%B1na-kurulan-activity-6562965050087219200-eKBe


Hindistan Demiryolları güneş ve rüzgar ile yeşillenecek
Hindistan demiryolu ağını 10 yıl içinde dünyanın ilk yüzde 100 yeşil 
demiryolu ağı haline getirmeyi planlıyor.

https://www.enerjigunlugu.net/hindistan-demiryollari-gunes-ve-ruzgarile-yesillenecek-33500h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/hindistan-demiryollari-gunes-ve-ruzgarile-yesillenecek-33500h.htm


Güneşte yeni rekor Portekiz’de kırıldı

https://yesilekonomi.com/guneste-yeni-rekor-portekizde-kirildi/
https://yesilekonomi.com/guneste-yeni-rekor-portekizde-kirildi/


Bloomberg New Energy Finance ‘’Enerji Depolama Görünümü 
2019’’raporunu yayınladı.

https://yesilekonomi.com/enerji-depolama-kapasitesi-20-yilda-122-kat-artabilecek/
https://yesilekonomi.com/enerji-depolama-kapasitesi-20-yilda-122-kat-artabilecek/


Ankara’daki konut sitelerinde elektrikli araç şarjı ünitesi zorunlu 
olacak

https://yesilekonomi.com/ankaradaki-konut-sitelerinde-elektrikli-arac-sarji-unitesi-zorunlu-olacak/
https://yesilekonomi.com/ankaradaki-konut-sitelerinde-elektrikli-arac-sarji-unitesi-zorunlu-olacak/


Suudi Arabistan’nın ilk rüzgar projesi için finansman sağlandı
400 MW’lık proje Suudi Arabistan’ın ilk, Orta Doğu’nun en büyük 
RES’i olacak

https://yesilekonomi.com/suudi-arabistannin-ilk-ruzgar-projesi-icin-finansman-saglandi/
https://yesilekonomi.com/suudi-arabistannin-ilk-ruzgar-projesi-icin-finansman-saglandi/

