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GÜYAD Genel Kurulu Yapıldı

http://www.guyad.org/TR,404/guyad-genel-kurulu-yapildi.html
http://www.guyad.org/TR,404/guyad-genel-kurulu-yapildi.html


http://www.guyad.org/TR,384/guyad-bahcesehir---mini-mba.html


GÜYAD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök Turkey Energy Forum 
2019'da

http://www.guyad.org/TR,405/guyad-yonetim-kurulu-baskani-cem-ozkok-turkey-energy-fo-.html
http://www.guyad.org/TR,405/guyad-yonetim-kurulu-baskani-cem-ozkok-turkey-energy-fo-.html


Üyemiz Borusan EnBW Enerji’nin ilk hizmete soktuğu rüzgar enerji 
santrali olan Bandırma RES’in 10’uncu yaşı özel bir etkinlikle 
kutlanırken, çalışanların ve çocuklarının isimleri tesisin türbinlerine 
verildi.

http://petroturk.com/yenilenebilir/bandirma-res-10-yasinda
http://petroturk.com/yenilenebilir/bandirma-res-10-yasinda


Üyemiz Çalık Enerji ve Mitsubishi Corporation Uluslararası Afrika 
Kalkınma Konferansı’nda

https://www.solarbaba.com.tr/calik-enerji-ve-mitsubishi-corporation-7-tokyo-uluslararasi-afrika-kalkinma-konferansinda-bir-araya-geldi/
https://www.solarbaba.com.tr/calik-enerji-ve-mitsubishi-corporation-7-tokyo-uluslararasi-afrika-kalkinma-konferansinda-bir-araya-geldi/


BTSO tarafından bu yıl 22’ncisi gerçekleştirilen ‘’İLK 250 BÜYÜK 
FİRMA-2018-BURSA’’ araştırmasında üyemiz Güriş’in %50 ortak 
olduğu iştiraki ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2017 yılında yer 
aldığı 13. sıradan 8. sıraya yükselmiştir.

https://www.linkedin.com/posts/guris-insaat-%26-muhendislik-a-s-jeddah-branch_gaesriagn-guris-gaesriagnholding-activity-6579709940707930112-wXG_
https://www.linkedin.com/posts/guris-insaat-%26-muhendislik-a-s-jeddah-branch_gaesriagn-guris-gaesriagnholding-activity-6579709940707930112-wXG_


Üyemiz Güriş Holding, Ukrayna’da 55 milyon avro ile hayata 
geçirdiği 32,4 megavat kapasiteli Ovid Rüzgar Enerjisi Santrali’ni 
devreye aldı ve ülkenin ilk Türk enerji yatırımcısı oldu.

http://petroturk.com/yenilenebilir/ukraynada-turk-ruzgari


Üyemiz Limak Enerji, bolluk ve bereketin simgesi Muharrem ayı 
dolayısıyla müşterilerine aşure ikramında bulundu.

http://petroturk.com/elektrik/limak-enerji-asure-gununu-musterileri-ile-karsiladi
http://petroturk.com/elektrik/limak-enerji-asure-gununu-musterileri-ile-karsiladi


Üyemiz Zorlu Enerji, Dünya Sıfır Emisyon Günü’yle (21 Eylül) birlikte 
karbondioksit salımını tekrar gündeme getirdi.

http://petroturk.com/elektrik/zes-sifir-emisyon-icin-yatirimlarini-surduruyor
http://petroturk.com/elektrik/zes-sifir-emisyon-icin-yatirimlarini-surduruyor


Üyemiz Zorlu Enerji’den herkes için “Eşit bi’hayat” çağrısı

http://petroturk.com/elektrik/%e2%80%8bzorlu-enerjiden-herkes-icin-esit-bihayat-cagrisi
http://petroturk.com/elektrik/%e2%80%8bzorlu-enerjiden-herkes-icin-esit-bihayat-cagrisi


TMMOB Makina Mühendisleri Odası 8. Güneş Enerjisi Sistemleri 
Sempozyumu ve Sergisi

http://www.guyad.org/TR,402/tmmob-makina-muhendisleri-odasi-8-gunes-enerjisi-sistem-.html
http://www.guyad.org/TR,402/tmmob-makina-muhendisleri-odasi-8-gunes-enerjisi-sistem-.html


Türkiye’ye 4.5 Milyon Euroluk Enerji Desteği Geliyor

https://www.enerjiportali.com/turkiyeye-4-5-milyon-euroluk-enerji-destegi-geliyor/
https://www.enerjiportali.com/turkiyeye-4-5-milyon-euroluk-enerji-destegi-geliyor/


Rüzgar santralleri için ilk defa üretilen yerli aksamlara yönelik 
değişiklik yapıldı

https://yesilekonomi.com/yerli-aksam-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi/
https://yesilekonomi.com/yerli-aksam-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi/


Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde belediye tarafından güneş 
enerjisi santrali yaptırılacak.

https://www.enerjigunlugu.net/afyon-dazkiri-belediyesi-gunes-santrali-kuracak-34139h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/afyon-dazkiri-belediyesi-gunes-santrali-kuracak-34139h.htm


Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesisler 
için kullanılan yerli aksam malzemelerin desteklenmesi için 
uygulanacak olan şartları içeren YEKDEM yönetmeliği değiştirildi.

http://petroturk.com/yenilenebilir/yekdem-yonetmeliginde-degisiklik
http://petroturk.com/yenilenebilir/yekdem-yonetmeliginde-degisiklik


Dünya Bankası ve EBRD, Jeotermal Enerjiyi Destekleyecek

https://www.enerjiportali.com/dunya-bankasi-ve-ebrd-jeotermal-enerjiyi-destekleyecek/
https://www.enerjiportali.com/dunya-bankasi-ve-ebrd-jeotermal-enerjiyi-destekleyecek/


Total Çin dağıtık güneş enerjisi sektörüne girdi

https://yesilekonomi.com/total-cin-dagitik-gunes-enerjisi-sektorune-girdi/
https://yesilekonomi.com/total-cin-dagitik-gunes-enerjisi-sektorune-girdi/


Denizli Sarayköy’deki Öğün Süt Hayvancılık çiftliği, elektrik ihtiyacını 
karşılayacak güneşe enerji santralini devreye aldı.

https://www.enerjigunlugu.net/ogun-sut-hayvancilik-elektrigini-gunesten-aliyor-34117h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/ogun-sut-hayvancilik-elektrigini-gunesten-aliyor-34117h.htm


Dünyada yenilenebilir enerji kapasitesinin bu yıl geçen yıla göre 
yüzde 12 artacağı öngörülüyor.

http://petroturk.com/yenilenebilir/yenilenebilir-enerjiye-yatirim-artacak
http://petroturk.com/yenilenebilir/yenilenebilir-enerjiye-yatirim-artacak


BDDK,Enerji Sektöründeki Kredi Durumlarına Dair Açıklama Yaptı

https://www.enerjiportali.com/bddkenerji-sektorundeki-kredi-durumlarina-dair-aciklama-yapti/
https://www.enerjiportali.com/bddkenerji-sektorundeki-kredi-durumlarina-dair-aciklama-yapti/


ABD 2020’ye güneşte 75 GW güç ile girecek İlk yarıdaki artış 4,8 GW 
oldu

https://yesilekonomi.com/abd-2020ye-guneste-75-gw-guc-ile-girecek/
https://yesilekonomi.com/abd-2020ye-guneste-75-gw-guc-ile-girecek/


EBRD’den Kazakistan’a 300 milyon euro yenilenebilir desteği

https://www.enerjigunlugu.net/ebrdden-kazakistana-300-milyon-euro-yenilenebilir-destegi-34062h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/ebrdden-kazakistana-300-milyon-euro-yenilenebilir-destegi-34062h.htm


OECD ülkelerinde yenilenebilir payı ilk yarıda %30’a yaklaştı

https://yesilekonomi.com/oecd-ulkelerinde-yenilenebilir-payi-ilk-yarida-yuzde-30a-yaklasti/
https://yesilekonomi.com/oecd-ulkelerinde-yenilenebilir-payi-ilk-yarida-yuzde-30a-yaklasti/


ETKB, Kamu Binaları Enerji Tasarrufu Rehberini Yayımladı!

https://www.enerjiportali.com/etkb-kamu-binalari-enerji-tasarrufu-rehberini-yayimladi/
https://www.enerjiportali.com/etkb-kamu-binalari-enerji-tasarrufu-rehberini-yayimladi/


ACWA Power Etiyopya’da 250 MW’lık GES inşa edecek

https://yesilekonomi.com/acwa-power-etiyopyada-250-mwlik-ges-insa-edecek/
https://yesilekonomi.com/acwa-power-etiyopyada-250-mwlik-ges-insa-edecek/


Litvanya güneş enerjisinde 2 hafta içinde "gerçek" mahsuplaşma 
sistemine geçiyor. 30kW'a kadar olan tesisler 3 haftada işletmeye 
alınacak ve elektrik üretim-tüketim noktaları farklı yerlerde 
olabilecek. Arazi yasağı yok.

https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_litvanya-g%C3%BCne%C5%9F-enerjisinde-2-hafta-i%C3%A7inde-activity-6580720253876125696-qt4p
https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_litvanya-g%C3%BCne%C5%9F-enerjisinde-2-hafta-i%C3%A7inde-activity-6580720253876125696-qt4p


İspanya'da PPA modeli hızla gelişmeye devam ediyor. PPA modeli ile 
anlaşmaya varılan projede, Encavis ile Talayuela Solar'ın işbirliğiyle 
300 MW'lık güneş enerjisi santrali kuruluma hazır.

https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_i%CC%87spanyada-ppa-modeli-h%C4%B1zla-geli%C5%9Fmeye-devam-activity-6580706957852766208-q01W
https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_i%CC%87spanyada-ppa-modeli-h%C4%B1zla-geli%C5%9Fmeye-devam-activity-6580706957852766208-q01W


Harnessing consumer power in the UAE
Bringing the end-user to the forefront can facilitate the switch to 
renewable energy

https://gulfnews.com/opinion/op-eds/harnessing-consumer-power-in-the-uae-1.66358886
https://gulfnews.com/opinion/op-eds/harnessing-consumer-power-in-the-uae-1.66358886


Egypt- Solar power investors to pay EGP 700m from cost-sharing 
agreement settlement with EETC

https://menafn.com/1099007366/Egypt-Solar-power-investors-to-pay-EGP-700m-from-costsharing-agreement-settlement-with-EETC
https://menafn.com/1099007366/Egypt-Solar-power-investors-to-pay-EGP-700m-from-costsharing-agreement-settlement-with-EETC


Trump Gets Manufacturing Win as Hanwha Q Cells Opens US Solar 
Factory The country’s largest solar production facility officially 
opens Friday in Georgia, with the Trump administration expected to 
be in attendance. 

https://www.linkedin.com/posts/solarbabax_trump-gets-manufacturing-win-as-hanwha-q-activity-6581492132589129728-hf1L
https://www.linkedin.com/posts/solarbabax_trump-gets-manufacturing-win-as-hanwha-q-activity-6581492132589129728-hf1L

