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“TBMM ENERJİ KOMİSYONUNA“ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’na 
elden verdiğimiz dilekçe ile ilgili gidildi.

http://www.guyad.org/TR,428/tbmm-enerji-komisyonuna-enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakan-.html
http://www.guyad.org/TR,428/tbmm-enerji-komisyonuna-enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakan-.html


Üyelerimizden Enerjisa Enerji’de bayrak değişimi

http://petroturk.com/elektrik/enerjisa-enerjide-bayrak-degisimi
http://petroturk.com/elektrik/enerjisa-enerjide-bayrak-degisimi


Üyelerimizden Limak Enerji, Engelsiz Müzik Korosu konserinin tüm 
geliri Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı.

http://petroturk.com/elektrik/engelsiz-korodan-mehmetcige-tam-destek
http://petroturk.com/elektrik/engelsiz-korodan-mehmetcige-tam-destek


Üyelerimizden Polat Enerji, güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı 
Cıngıllı GES’i hayata geçirdi.

http://petroturk.com/yenilenebilir/cingilli-ges-uretime-basladi
http://petroturk.com/yenilenebilir/cingilli-ges-uretime-basladi


Üyelerimizden Zorlu Enerji, Türkiye’de verimsiz çalışan 
santrallarındaki gaz türbinlerini ABD’ye satıyor. Bu türbinler 
yurtdışında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde 
yaşanabilecek ani aksaklıkları dengelemek amacıyla aniden devreye 
girmek için hazır bekleyen yedek santrallar olarak kullanılıyor.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/verimsiz-santral-gocu-41349952
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/verimsiz-santral-gocu-41349952


EnBW Almanya’nın en büyük GES yatırımına alım garantisi 
sağlamadan başlıyor

https://yesilekonomi.com/enbw-almanyanin-en-buyuk-ges-yatirimina-alim-garantisi-saglamadan-basliyor/
https://yesilekonomi.com/enbw-almanyanin-en-buyuk-ges-yatirimina-alim-garantisi-saglamadan-basliyor/


TÜREB Başkanı Yıldırım, Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini 
üst seviyeye taşımak için rüzgar ve güneş gibi yerli kaynakların 
değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

http://petroturk.com/yenilenebilir/ruzgar-meselesi-memleket-meselesidir
http://petroturk.com/yenilenebilir/ruzgar-meselesi-memleket-meselesidir


Kurulu güç Eylül’de 271,2 MW arttı

https://yesilekonomi.com/kurulu-guc-eylulde-2712-mw-artti/
https://yesilekonomi.com/kurulu-guc-eylulde-2712-mw-artti/


Enerjisini güneşten alan istasyon sayısı 3’e çıktı

http://petroturk.com/akaryakit/shell-turcas-enerjisini-gunesten-alan-istasyon-sayisini-3e-cikardi
http://petroturk.com/akaryakit/shell-turcas-enerjisini-gunesten-alan-istasyon-sayisini-3e-cikardi


Jeotermal enerji santrallerine "etik kurul" denetimi

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/jeotermal-enerji-santrallerine-etik-kurul-denetimi-41354161
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/jeotermal-enerji-santrallerine-etik-kurul-denetimi-41354161


Ağustos’ta 28 enerji projesi yatırım teşvik belgesi aldı

https://www.enerjigunlugu.net/agustosta-28-enerji-projesi-yatirim-tesvik-belgesi-aldi-34481h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/agustosta-28-enerji-projesi-yatirim-tesvik-belgesi-aldi-34481h.htm


EÜD: YEKDEM Bedelinde Düşüş Beklemekteyiz

https://www.enerjiportali.com/eud-yekdem-bedelinde-dusus-beklemekteyiz/
https://www.enerjiportali.com/eud-yekdem-bedelinde-dusus-beklemekteyiz/


EPDK 6 yenilenebilir enerji santraline lisans sağladı

https://yesilekonomi.com/epdk-6-yenilenebilir-enerji-santraline-lisans-sagladi/
https://yesilekonomi.com/epdk-6-yenilenebilir-enerji-santraline-lisans-sagladi/


EÜD tarafından düzenlenen Elektrik Üretim Sektör Toplantısı, 11-12 
Ekim tarihlerinde Kızılcahamam’da gerçekleştirildi.

http://petroturk.com/elektrik/elektrik-uretim-sektoru-kizilcahamamda-bulustu
http://petroturk.com/elektrik/elektrik-uretim-sektoru-kizilcahamamda-bulustu


Emine Erdoğan: Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek hepimiz 
için bir zarurettir

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/emine-erdogan-yenilenebilir-enerji-kaynaklarina-yonelmek-hepimiz-icin-bir-zarurettir-41354204
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/emine-erdogan-yenilenebilir-enerji-kaynaklarina-yonelmek-hepimiz-icin-bir-zarurettir-41354204


Jeotermal seracılıktan ekonomiye 300 milyon TL

https://www.enerjigunlugu.net/jeotermal-seraciliktan-ekonomiye-300-milyon-tl-34513h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/jeotermal-seraciliktan-ekonomiye-300-milyon-tl-34513h.htm


YEKDEM Santrallerinin Üretimi Temmuz Ayında %25,5 Arttı

https://www.enerjiportali.com/yekdem-santrallerinin-uretimi-temmuz-ayinda-5-artti/
https://www.enerjiportali.com/yekdem-santrallerinin-uretimi-temmuz-ayinda-5-artti/


YEKDEM kapsamında destek sağlayan yatırımcıların sunmak ile 
yükümlü olduğu YEK Listesi formatı güncellendi.

https://yesilekonomi.com/yek-listesi-formati-guncellendi/
https://yesilekonomi.com/yek-listesi-formati-guncellendi/


Türkiye Enerji Meclisi’ne katılan Enerji İşleri Genel Müdürü Murat 
Zekeriya Aydın ve EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu sektör 
temsilcileriyle birlikte değerlendirmelerde bulundu.

http://petroturk.com/elektrik/turkiye-enerji-meclisi-ankarada-toplandi
http://petroturk.com/elektrik/turkiye-enerji-meclisi-ankarada-toplandi


Bakan Kurum: 2018 yılında 3.2 milyon ton atığımız üretimde 
kullanıldı

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-kurum-2018-yilinda-3-2-milyon-ton-atigimiz-uretimde-kullanildi-41354205
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-kurum-2018-yilinda-3-2-milyon-ton-atigimiz-uretimde-kullanildi-41354205


Rüzgar 2040’da dünya enerji talebinin yüzde 34’ünü karşılayacak

https://www.enerjigunlugu.net/ruzgar-2040da-dunya-enerji-talebinin-yuzde-34unu-karsilayacak-34479h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/ruzgar-2040da-dunya-enerji-talebinin-yuzde-34unu-karsilayacak-34479h.htm


SHURA: Yeşil Finansman Araçları Hızla Büyüyor

https://www.enerjiportali.com/shura-yesil-finansman-araclari-hizla-buyuyor/
https://www.enerjiportali.com/shura-yesil-finansman-araclari-hizla-buyuyor/


Organize Toptan Elektrik Piyasalarında Şeffaflığın Teminine İlişkin 
Usul ve Esaslarda değişiklik yapılıyor

https://yesilekonomi.com/organize-toptan-elektrik-piyasalarinda-seffafligin-teminine-iliskin-usul-ve-esaslarda-degisiklik-yapiliyor/
https://yesilekonomi.com/organize-toptan-elektrik-piyasalarinda-seffafligin-teminine-iliskin-usul-ve-esaslarda-degisiklik-yapiliyor/


TBB’den “Finansal Yeniden Yapılandırma” duyurusu

http://petroturk.com/akaryakit/tbbden-finansal-yeniden-yapilandirma-duyurusu
http://petroturk.com/akaryakit/tbbden-finansal-yeniden-yapilandirma-duyurusu


Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve enerji altyapısı alanlarında 
diyalog ve iş birliği için bir platform sağlayan Türk-Alman Enerji 
Forumu bu yıl Berlin’de gerçekleştirilecek.

http://petroturk.com/yenilenebilir/almanya-ile-turkiye-enerjide-bulusacak
http://petroturk.com/yenilenebilir/almanya-ile-turkiye-enerjide-bulusacak


Almanya’nın 2019 elektrik üretiminde yenilenebilir payı %50’ye 
yaklaştı

https://yesilekonomi.com/almanyanin-2019-elektrik-uretiminde-yenilenebilir-payi-yuzde-50ye-yaklasti/
https://yesilekonomi.com/almanyanin-2019-elektrik-uretiminde-yenilenebilir-payi-yuzde-50ye-yaklasti/


Rusya ihtiyaç fazlası üretilen elektrik satışına vergi muafiyeti 
sağlayacak

https://yesilekonomi.com/rusya-ihtiyac-fazlasi-uretilen-elektrik-satisina-vergi-muafiyeti-saglayacak/
https://yesilekonomi.com/rusya-ihtiyac-fazlasi-uretilen-elektrik-satisina-vergi-muafiyeti-saglayacak/


”Hindistan 175 GW’lık 2022 hedefini aşabilecek”

https://yesilekonomi.com/hindistan-175-gwlik-2022-hedefini-asabilecek/
https://yesilekonomi.com/hindistan-175-gwlik-2022-hedefini-asabilecek/


Fransa çatı üstü için 129,4 MW daha kapasite sağladı

https://yesilekonomi.com/fransa-cati-ustu-icin-1294-mw-daha-kapasite-sagladi/
https://yesilekonomi.com/fransa-cati-ustu-icin-1294-mw-daha-kapasite-sagladi/


İngiltere yenilenebilir enerjide yeni bir rekor kırdı
Yenilenebilir enerji kaynaklı üretim ilk defa üç aylık dönemde fosil 
yakıtları geride bıraktı

https://yesilekonomi.com/ingiltere-yenilenebilir-enerjide-yeni-bir-rekor-kirdi/
https://yesilekonomi.com/ingiltere-yenilenebilir-enerjide-yeni-bir-rekor-kirdi/

