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Üyemiz Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Mehmet Acarla: 
“Sivas, Malatya, Hatay, Mersin, Edirne, Afyon ve Manisa’da 10 yeni 
RES santralı kuracağız ve toplam kurulu gücümüz 1.100 megavat’a
ulaşacak”

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/uretime-enerji-verdi-41310559
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/uretime-enerji-verdi-41310559


Üyemiz Enerjisa Enerji CEO’su Ziya Erdem: Dünyaya örnek elektrik 
şirketi yaratmaya çalışıyoruz

https://www.enerjigunlugu.net/erdem-dunyaya-ornek-elektrik-sirketi-yaratmaya-calisiyoruz-33795h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/erdem-dunyaya-ornek-elektrik-sirketi-yaratmaya-calisiyoruz-33795h.htm


Üyemiz Konar Enerji, Ürdün’de bulunan PV sektöründe tecrübeli, 
Oil&Gas sektöründe EPC işleri yapan ASTRACO firması ile Ürdün ve 
çevre ülkelerde güneş enerjisi santrali projelerinin hayata 
geçirilmesi için anlaşma imzaladı.

https://twitter.com/solarbabaTR/status/1164114926572638208
https://twitter.com/solarbabaTR/status/1164114926572638208


Üyemiz Zorlu Enerji Zorlu Hidroelektrik ile birleşiyor

https://www.enerjigunlugu.net/zorlu-enerji-zorlu-hidroelektrik-ile-birlesiyor-33771h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/zorlu-enerji-zorlu-hidroelektrik-ile-birlesiyor-33771h.htm


Türkiye “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” 
listesinde, 44 firma ile yer alarak dünya liginde Çin’in ardından 
ikinciliğini korudu. Türkiye’den listeye giren ilk 10 firma arasında 
üyelerimiz Limak, Alarko ve Çalık Enerji de yer alıyor.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/dunyayi-insa-ediyoruz-41311299
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/dunyayi-insa-ediyoruz-41311299


YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE 
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6571016968420241408
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6571016968420241408


Dünya enerji liderleri WESCE’de buluşuyor

http://petroturk.com/akaryakit/dunya-enerji-liderleri-wescede-bulusuyor
http://petroturk.com/akaryakit/dunya-enerji-liderleri-wescede-bulusuyor


Hidroelektrik Santralleri Kurulu Güçte Liderliğini Sürdürüyor

https://www.enerjiportali.com/hidroelektrik-santralleri-kurulu-gucte-liderligini-surduruyor/
https://www.enerjiportali.com/hidroelektrik-santralleri-kurulu-gucte-liderligini-surduruyor/


Rüzgar ve güneşte kapasite artışlarına da katkı payı uygulanacak

https://www.enerjigunlugu.net/ruzgar-ve-guneste-kapasite-artislarina-da-katki-payi-uygulanacak-33783h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/ruzgar-ve-guneste-kapasite-artislarina-da-katki-payi-uygulanacak-33783h.htm


GE Yenilenebilir Enerji 500’üncü rüzgar türbini kanadını üretti

http://petroturk.com/yenilenebilir/ge-yenilenebilir-enerji-500uncu-ruzgar-turbini-kanadini-uretti
http://petroturk.com/yenilenebilir/ge-yenilenebilir-enerji-500uncu-ruzgar-turbini-kanadini-uretti


Lisanssız üreticilere ödenecek bedel formülü belirlendi

https://www.enerjigunlugu.net/lisanssiz-ureticilere-odenecek-bedel-formulu-belirlendi-33793h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/lisanssiz-ureticilere-odenecek-bedel-formulu-belirlendi-33793h.htm


Yusufeli Barajı ve HES tüm hızıyla yükseliyor

http://petroturk.com/elektrik/yusufeli-baraji-ve-hes-tum-hiziyla-yukseliyor
http://petroturk.com/elektrik/yusufeli-baraji-ve-hes-tum-hiziyla-yukseliyor


YEKDEM, yarışma ve lisans yönetmeliklerinde değişiklikler yapıldı

https://yesilekonomi.com/yekdem-yarisma-ve-lisans-yonetmeliklerinde-degisiklikler-yapildi/
https://yesilekonomi.com/yekdem-yarisma-ve-lisans-yonetmeliklerinde-degisiklikler-yapildi/


Enerji ve madencilikte temmuzda 93 şirket kuruldu

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/enerji-ve-madencilikte-temmuzda-93-sirket-kuruldu-41309955
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/enerji-ve-madencilikte-temmuzda-93-sirket-kuruldu-41309955


Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere litre bazında benzine 16 
kuruş, motorine 11 kuruş zam yapılacak.

https://www.ensonhaber.com/benzin-ve-motorine-yeni-zam.html
https://www.ensonhaber.com/benzin-ve-motorine-yeni-zam.html


Siyaset Bilimcisi Indra Overland: "Fosil yakıtları kullanma zihniyeti 
artık geride kaldı. Dünya'nın jeopolitik konumunu anlamak için önce 
Yenilenebilir Enerji'ye odaklanmamız gerekiyor."

https://www.pv-magazine.com/2019/08/22/renewables-and-geopolitics-there-wont-be-as-much-to-fight-over/
https://www.pv-magazine.com/2019/08/22/renewables-and-geopolitics-there-wont-be-as-much-to-fight-over/


Great article by @Chris B. for WIRED about the role of batteries 
during the power cut and why we need more flexible smart storage 
across the network!

https://www.linkedin.com/posts/res-group_how-batteries-stopped-the-uks-power-cut-activity-6567429166554206208-xD4e
https://www.linkedin.com/posts/res-group_how-batteries-stopped-the-uks-power-cut-activity-6567429166554206208-xD4e


Çatılara GES Kurularak Elektrik İhtiyacının 4’te 1’i Karşılanabilir

https://www.enerjiportali.com/catilara-ges-kurularak-elektrik-ihtiyacinin-4te-1i-karsilanabilir/
https://www.enerjiportali.com/catilara-ges-kurularak-elektrik-ihtiyacinin-4te-1i-karsilanabilir/


İngiltere'deki halka açık elektrikli araba şarj istasyonu sayısı (9300), 
benzin istasyonu sayısını (8400) geçti.

https://www.greencarreports.com/news/1124595_charging-stations-now-outnumber-gas-stations-in-britain
https://www.greencarreports.com/news/1124595_charging-stations-now-outnumber-gas-stations-in-britain


Enyway ve BawWa r.e. ortaklığı ile geliştirilen ve Almanya'nın 
kitlesel fonlama ile finanse edilen ilk teşviksiz güneş santralinin 
kurulumu başladı. Kişiler santralden pizza kutusu veya masa tenisi 
masası büyüklüğünde bir alan satın alabiliyor.

https://www.baywa-re.com/en/news/details/construction-of-the-first-crowd-financed-subsidy-free-solar-plant/
https://www.baywa-re.com/en/news/details/construction-of-the-first-crowd-financed-subsidy-free-solar-plant/


Güneş enerjisi Çin’in 344 kentinde şebeke elektriğinden daha ucuz

https://www.enerjigunlugu.net/gunes-enerjisi-cinin-344-kentinde-sebeke-elektriginden-daha-ucuz-33786h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/gunes-enerjisi-cinin-344-kentinde-sebeke-elektriginden-daha-ucuz-33786h.htm


Amazon Ormanları'ndaki yangın felaketi 19.gününde hala devam 
ediyor. Brezilya Uzay Araştırmaları Merkezi'ne göre yangınlar, geçen 
seneye kıyasla %83 oranında arttı ve bu sene 72 binin üzerinde 
yangın kayıtlara geçti.

https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_amazon-ormanlar%C4%B1ndaki-yang%C4%B1n-felaketi-19-activity-6570711094438961152-dnwr
https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_amazon-ormanlar%C4%B1ndaki-yang%C4%B1n-felaketi-19-activity-6570711094438961152-dnwr


Ukraine’s comedian-turned-president gets behind domestic solar

https://www.pv-tech.org/news/ukraines-comedian-turned-president-gets-behind-domestic-solar
https://www.pv-tech.org/news/ukraines-comedian-turned-president-gets-behind-domestic-solar


Portekiz'deki 1,15 GW toplam gücündeki güneş enerjisi 
yarışmasının kazananları ve verdikleri fiyat teklifleri.

https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_portekizdeki-115-gw-toplam-g%C3%BCc%C3%BCndeki-g%C3%BCne%C5%9F-activity-6570937587240841216-VEmC
https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_portekizdeki-115-gw-toplam-g%C3%BCc%C3%BCndeki-g%C3%BCne%C5%9F-activity-6570937587240841216-VEmC


ENERCON is entering the prototype phase for its first EP5 WEC 
type. Manufacturing of the components for the first E-147 EP5/4.3 
MW wind energy converters is already in full swing at ENERCON's 
production partners in Aurich and Magdeburg.

https://www.linkedin.com/posts/enercon-gmbh_production-of-ep5-components-underway-activity-6570195063979282432-GIhj
https://www.linkedin.com/posts/enercon-gmbh_production-of-ep5-components-underway-activity-6570195063979282432-GIhj

