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


https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6596002637835976704


http://www.guyad.org/Eklenti/147,2019-yili-ekim-ayi-sonu-itibariyle-ulkemizin-birincil-k-.pdf?0


http://www.guyad.org/Eklenti/145,2019-yili-ekim-ayi-sonu-itibariyle-ulkemizin-birincil-k-.pdf?0


http://www.guyad.org/Eklenti/146,2019-yili-ekim-ayi-sonu-itibariyle-ulkemizin-birincil-k-.pdf?0


https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6596002984251924480


https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6596002984251924480


EIF 1. GÜN

http://www.guyad.org/TR,433/eif-1-gun.html
http://www.guyad.org/TR,433/eif-1-gun.html


EIF 2. GÜN

http://www.guyad.org/TR,434/eif-2-gun.html
http://www.guyad.org/TR,434/eif-2-gun.html


GÜYAD & BAU işbirliği ile sertifika programı devam ediyor.

http://www.guyad.org/TR,435/guyad--bau-isbirligi-ile-sertifika-programi-devam-ediyo-.html
http://www.guyad.org/TR,435/guyad--bau-isbirligi-ile-sertifika-programi-devam-ediyo-.html


Üyelerimizden Enerjisa, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

http://petroturk.com/elektrik/enerjisa-istanbul-surdurulebilirlik-endeksinde
http://petroturk.com/elektrik/enerjisa-istanbul-surdurulebilirlik-endeksinde


EPDK Ağustos Ayı Sektör Raporları

http://www.guyad.org/TR,436/epdk-agustos-ayi-sektor-raporlari.html
http://www.guyad.org/TR,436/epdk-agustos-ayi-sektor-raporlari.html


Türkiye’nin 81 ilinde 3 saat içinde 11 milyon fidan dikilecek

https://yesilekonomi.com/turkiyenin-81-ilinde-3-saat-icinde-11-milyon-fidan-dikilecek/
https://yesilekonomi.com/turkiyenin-81-ilinde-3-saat-icinde-11-milyon-fidan-dikilecek/


Türkiye’nin Ağustos ayı lisanslı elektrik kurulu gücü yıllık %2,3 
artarken, güneş enerjisi %187 artışla en fazla artış kaydeden kaynak 
oldu.

https://www.enerjigunlugu.net/elektrikte-lisansli-kurulu-guc-artisinda-gunes-basi-cekti-34671h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/elektrikte-lisansli-kurulu-guc-artisinda-gunes-basi-cekti-34671h.htm


Avrupa’nın emisyonları yeterince hızlı gerilemiyor

https://yesilekonomi.com/avrupanin-emisyonlari-yeterince-hizli-gerilemiyor/
https://yesilekonomi.com/avrupanin-emisyonlari-yeterince-hizli-gerilemiyor/


Türkiye'nin 70 gigavatlık deniz üstü rüzgar potansiyeli var

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turkiyenin-70-gigavatlik-deniz-ustu-ruzgar-potansiyeli-var-41364595
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turkiyenin-70-gigavatlik-deniz-ustu-ruzgar-potansiyeli-var-41364595


Çin rüzgar ve güneşte 400 GW’a yaklaştı

https://yesilekonomi.com/cin-ruzgar-ve-guneste-400-gwa-yaklasti/
https://yesilekonomi.com/cin-ruzgar-ve-guneste-400-gwa-yaklasti/


“2023 Yılına Kadar 30.4 Milyar Dolarlık Verimlilik Sağlanabilir”

https://www.enerjiportali.com/2023-yilina-kadar-30-4-milyar-dolarlik-verimlilik-saglanabilir/
https://www.enerjiportali.com/2023-yilina-kadar-30-4-milyar-dolarlik-verimlilik-saglanabilir/


ABD rüzgarda 100 GW’ı aştı

https://yesilekonomi.com/abd-ruzgarda-100-gwi-asti/
https://yesilekonomi.com/abd-ruzgarda-100-gwi-asti/


İzmir’de 35 adet jeotermal kaynak sahasında ruhsat ihalesi 
yapılacak.

https://www.enerjigunlugu.net/izmirde-35-adet-jeotermal-saha-icin-ruhsat-verilecek-34648h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/izmirde-35-adet-jeotermal-saha-icin-ruhsat-verilecek-34648h.htm


ABD’nin en büyük RES projesi yatırım izni almak üzere
Wyoming eyaletinde inşa edilecek proje 3.000 MW güce sahip 
olabilecek

https://yesilekonomi.com/abdnin-en-buyuk-res-projesi-yatirim-izni-almak-uzere/
https://yesilekonomi.com/abdnin-en-buyuk-res-projesi-yatirim-izni-almak-uzere/


BDDK Başkanı Akben, enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların 
finansal durumlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

http://petroturk.com/akaryakit/bankalar-enerji-sektorune-1894-milyar-tl-nakdi-kredi-kullandirdi
http://petroturk.com/akaryakit/bankalar-enerji-sektorune-1894-milyar-tl-nakdi-kredi-kullandirdi


Polonya yeni yarışma takvimini yayınladı
Yarışmalar ile yenilenebilir enerji projelerine 8,6 milyar Avro bütçe 
sağlanacak

https://yesilekonomi.com/polonya-yeni-yarisma-takvimini-yayinladi/
https://yesilekonomi.com/polonya-yeni-yarisma-takvimini-yayinladi/


Türkiye'nin enerji ithalatı faturası eylülde geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 11,7 azalarak 3,3 milyar dolar oldu.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/enerji-ithalati-faturasi-eylulde-yuzde-11-7-azaldi-41363517
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/enerji-ithalati-faturasi-eylulde-yuzde-11-7-azaldi-41363517


Acciona ABD’de 3 GW’lık güneş, 1 GW’lık depolama portföyü satın 
aldı

https://yesilekonomi.com/acciona-abdde-3-gwlik-gunes-1-gwlik-depolama-portfoyu-satin-aldi/
https://yesilekonomi.com/acciona-abdde-3-gwlik-gunes-1-gwlik-depolama-portfoyu-satin-aldi/


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Enerji 
Teknolojilerinde Yerli Üretim Şartı Koyuyoruz

https://www.enerjiportali.com/donmez-enerji-teknolojilerinde-yerli-uretim-sarti-koyuyoruz/
https://www.enerjiportali.com/donmez-enerji-teknolojilerinde-yerli-uretim-sarti-koyuyoruz/


Enel çift yüzlü HJT panel üretim kapasitesini 200 MW’a çıkardı

https://yesilekonomi.com/enel-cift-yuzlu-hjt-panel-uretim-kapasitesini-200-mwa-cikardi/
https://yesilekonomi.com/enel-cift-yuzlu-hjt-panel-uretim-kapasitesini-200-mwa-cikardi/


Eylül’de 48 enerji projesi yatırım teşvik belgesi aldı

https://www.enerjigunlugu.net/eylulde-48-enerji-projesi-yatirim-tesvik-belgesi-aldi-34663h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/eylulde-48-enerji-projesi-yatirim-tesvik-belgesi-aldi-34663h.htm


Elektrikte 42 santral 2020’de kapasite mekanizmasından 
yararlanacak

http://petroturk.com/elektrik/elektrikte-42-santral-2020de-kapasite-mekanizmasindan-yararlanacak
http://petroturk.com/elektrik/elektrikte-42-santral-2020de-kapasite-mekanizmasindan-yararlanacak


Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 1,5 azalarak 26 milyon 513 bin 226 megavat saat oldu.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/lisansli-elektrik-uretimi-agustosta-azaldi-41363808
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/lisansli-elektrik-uretimi-agustosta-azaldi-41363808


Ukrayna konutlarının güneş enerjisi gücü 350 MW’a yaklaştı

https://yesilekonomi.com/ukrayna-konutlarinin-gunes-enerjisi-gucu-350-mwa-yaklasti/
https://yesilekonomi.com/ukrayna-konutlarinin-gunes-enerjisi-gucu-350-mwa-yaklasti/


Bursa’da 2 adet jeotermal kaynak arama ruhsatı verilecek

https://www.enerjigunlugu.net/bursada-2-adet-jeotermal-kaynak-arama-ruhsati-verilecek-34631h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/bursada-2-adet-jeotermal-kaynak-arama-ruhsati-verilecek-34631h.htm

