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GÜYAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tırıs: "Türkiye'nin güneş 
enerjisindeki temel hedefi 2030 yılında 30 GW kurulu güce ulaşmak 
olmalı"

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/catilarda-10-yilda-10-bin-megavatlik-kurulum-bekleniyor/1626150
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/catilarda-10-yilda-10-bin-megavatlik-kurulum-bekleniyor/1626150


Üyelerimizden Kalyon Enerji, güneş enerjisinde 1.5 milyar $’lık iki 
dev yatırımı hayata geçiriyor. 2020’de faaliyete başlayacak olan 
Türkiye’nin ilk entegre güneş paneli fabrikasının teknolojisini 
kuracak Çinli CETC ile anlaşma imzalandı.

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/10/26/avrupada-ornegi-yok-15-milyar-dolarlik-yatirim
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/10/26/avrupada-ornegi-yok-15-milyar-dolarlik-yatirim


Üyelerimizden Polat Enerji'nin Cıngıllı GES Basın Bülteni

http://www.guyad.org/Eklenti/141,polat-enerji-cingilli-ges-basin-bultenipdf.pdf?0
http://www.guyad.org/Eklenti/141,polat-enerji-cingilli-ges-basin-bultenipdf.pdf?0


Üyelerimizden SANKO’dan 200 milyonluk yatırım

https://www.sabah.com.tr/guney/2019/10/26/sankodan-200-milyonluk-yatirim
https://www.sabah.com.tr/guney/2019/10/26/sankodan-200-milyonluk-yatirim


Üyelerimizden Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, 
Türkiye’de elektrikli araç şarj altyapısı için 2 milyar doları elektrik 
dağıtım şebekesine olmak üzere yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım 
yapılacağını söyledi.

https://www.enerjigunlugu.net/otomobil-sarj-agina-3-milyar-dolar-yatirim-yapilacak-34605h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/otomobil-sarj-agina-3-milyar-dolar-yatirim-yapilacak-34605h.htm


Üyelerimizden Zorlu Enerji’nin teknoloji markası ZES, 24 Ekim 
Uluslararası İklim Eylem Günü’nde düşük emisyonlu elektrikli 
araçların kullanımına dikkat çekti.

http://petroturk.com/elektrik/zesin-elektrikli-sarj-istasyon-sayisi-100e-ulasti
http://petroturk.com/elektrik/zesin-elektrikli-sarj-istasyon-sayisi-100e-ulasti


Akfel Holding’in yeni CEO’su Fatin Rüştü Karakaş oldu

http://petroturk.com/dogalgaz/akfel-holdingin-yeni-ceosu-fatin-rustu-karakas-oldu
http://petroturk.com/dogalgaz/akfel-holdingin-yeni-ceosu-fatin-rustu-karakas-oldu


IEA: Yenilenebilirde kapasite beş yılda 1.220 GW artacak

https://yesilekonomi.com/iea-yenilenebilirde-kapasite-bes-yilda-1-220-gw-artacak/
https://yesilekonomi.com/iea-yenilenebilirde-kapasite-bes-yilda-1-220-gw-artacak/


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yerli Akılla Küresel 
Pazarlara” temasıyla düzenlenen MMG 4. Ar-Ge İnovasyon
Zirvesi’ne katılarak konuşma yaptı.

http://petroturk.com/akaryakit/ar-ge-bir-takim-oyunudur
http://petroturk.com/akaryakit/ar-ge-bir-takim-oyunudur


İlk kez düzenlenecek olan “Solar İstanbul 2020 - Güneş Enerjisi, 
Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve 
Konferansı” için 22 Ekim 2019’da Radisson Blu Bosphorus Hotel’de
basın tanıtım toplantısı düzenlendi.

http://www.guyad.org/TR,430/ilk-kez-duzenlenecek-olan-solar-istanbul-2020---gunes-e-.html
http://www.guyad.org/TR,430/ilk-kez-duzenlenecek-olan-solar-istanbul-2020---gunes-e-.html


Bloomberg New Energy Finance analizine göre yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı elektrik üretim maliyetleri gerilemeye devam 
ediyor

https://yesilekonomi.com/yenilenebilir-kaynakli-elektrik-uretim-maliyetleri-gerilemeye-devam-ediyor/
https://yesilekonomi.com/yenilenebilir-kaynakli-elektrik-uretim-maliyetleri-gerilemeye-devam-ediyor/


Rüzgar enerjisinin başkenti İzmir

https://www.sabah.com.tr/egeli/2019/10/26/ruzgar-enerjisinin-baskenti-izmir
https://www.sabah.com.tr/egeli/2019/10/26/ruzgar-enerjisinin-baskenti-izmir


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


“Enerji sektöründe cinsiyet çeşitliliği, karlılığı arttırıyor”

http://petroturk.com/yenilenebilir/enerji-sektorunde-cinsiyet-cesitliligi-karliligi-arttiriyor
http://petroturk.com/yenilenebilir/enerji-sektorunde-cinsiyet-cesitliligi-karliligi-arttiriyor


Almanya’da rüzgar ve güneş için 357 MW kapasite sağlandı

https://yesilekonomi.com/almanyada-ruzgar-ve-gunes-icin-357-mw-kapasite-saglandi/
https://yesilekonomi.com/almanyada-ruzgar-ve-gunes-icin-357-mw-kapasite-saglandi/


Avrupa Şirket Gözlemevi’nin raporuna göre, enerji şirketleri AB’nin 
politikalarını etkileyebilmek için 2010’dan bu yana 250 milyon 
avrodan fazla lobi harcaması yaptı.

http://petroturk.com/akaryakit/enerji-sirketleri-abde-lobi-faaliyetine-250-milyon-avro-harcadi
http://petroturk.com/akaryakit/enerji-sirketleri-abde-lobi-faaliyetine-250-milyon-avro-harcadi


ABD yeşil ekonomi sektörü 1,3 trilyon dolar büyüklüğe ulaştı
Ülkedeki 26 yeşil ekonomi sektörü 10 milyona yakın istihdam 
sağlıyor

https://yesilekonomi.com/abd-yesil-ekonomi-sektoru-13-trilyon-dolar-buyukluge-ulasti/
https://yesilekonomi.com/abd-yesil-ekonomi-sektoru-13-trilyon-dolar-buyukluge-ulasti/


Fransa'da kurulan 17 MW kapasiteli Avrupa’nın en büyük yüzer 
güneş enerjisi santrali, elektrik üretmeye başladı.

https://www.enerjigunlugu.net/avrupanin-en-buyuk-yuzer-gesi-elektrik-uretmeye-basladi-34557h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/avrupanin-en-buyuk-yuzer-gesi-elektrik-uretmeye-basladi-34557h.htm


Pakistan Enerji ve Petrol Bakanı Ömer Eyüp Han, Pakistan’ın çok 
hızlı büyüyen bir enerji sektörüne sahip olduğunu belirterek, Türk 
enerji şirketlerini yatırım yapmaya davet etti.

http://petroturk.com/yenilenebilir/pakistandan-turk-enerji-sirketlerine-yatirim-cagrisi
http://petroturk.com/yenilenebilir/pakistandan-turk-enerji-sirketlerine-yatirim-cagrisi

