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GÜYAD Genel Sekreteri AV. Berke Aygün 18 Aralık 2019 Çarşamba 
günü saat 11:00'de Bloomberg HT "FOKUS" programında canlı 
yayında Güzem Yılmaz'ın sorularını yanıtlayacak.



Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Aygün, "Güneş 
enerjisi ekipman üretiminde 2017'den bu yana yaşanan kısmi 
yavaşlamaya rağmen şu ana kadar yapılan yatırımların büyüklüğü 
5,5 milyar dolar seviyesine ulaştı." dedi.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6611969234320801792
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6611969234320801792


GÜYAD & BAU işbirliği ile sertifika programı devam ediyor.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6611596871821475840
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6611596871821475840


Üyelerimizden Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk 
Kalyoncu, Başkent OSB’de kurulan Entegre Güneş Enerjisi 
Fotovoltaik Panel Üretim Fabrikası için düzenlenen İşe Başlama 
Töreni’nde, tesisin tüm bölümlerinin gelecek yıl haziranda 
tamamlanacağını söyledi.

https://www.solar.ist/yerli-gunes-paneli-uretimine-30-nisan-2020de-ankarada-baslanacak/
https://www.solar.ist/yerli-gunes-paneli-uretimine-30-nisan-2020de-ankarada-baslanacak/


Üyelerimizden Limak Enerji’ye iki ayrı kurumdan ödül

http://petroturk.com/elektrik/limak-enerjiye-iki-ayri-kurumdan-odul
http://petroturk.com/elektrik/limak-enerjiye-iki-ayri-kurumdan-odul


Tegnatia Enerji, büyük çaptaki lisanslı projelerine devam ediyor. 
Geçtiğimiz aylarda Polat Enerji'ye ait 36 MW'lık Niğde–Cıngıllı GES 
projesini bitiren Tegnatia, şimdi de Teksin Enerji’ye ait 40 MW'lık
Karaman–Teksin GES projesi anahtar teslim EPC üzerine sözleşme 
imzaladı.

https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_tegnatia-enerji-b%C3%BCy%C3%BCk-%C3%A7aptaki-lisansl%C4%B1-projelerine-activity-6611264907277025280-FGN-
https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_tegnatia-enerji-b%C3%BCy%C3%BCk-%C3%A7aptaki-lisansl%C4%B1-projelerine-activity-6611264907277025280-FGN-


HT Solar ve Tegnatia, 2020 yılında alımı tamamlanmak üzere 150 
MW’lık panel tedarik anlaşmasına imza attı. HT Solar paneller, 
Tegnatia’nın Türkiye’de kurmaya devam ettiği büyük çapta lisanslı ve 
çatı projeleri ile yurtdışındaki projelerinde kullanılacak.

https://twitter.com/solarbabaTR/status/1205027007286906885
https://twitter.com/solarbabaTR/status/1205027007286906885


Bakan Fatih Dönmez TBMM Genel Kurulunda sektör ile ilgili bilgiler 
paylaştı

https://yesilekonomi.com/turkiye-guneste-65-gwa-yaklasti/
https://yesilekonomi.com/turkiye-guneste-65-gwa-yaklasti/


United Renewable Energy Başkan Yardımcısı Hsieh, “Orta Doğu’da 
artan yenilenebilir enerji faaliyetleri de Türkiye’yi önemli bir üretim 
üssü haline getiriyor.” dedi.

http://petroturk.com/yenilenebilir/yenilenebilir-enerji-ihtiyaci-turkiyeyi-uretim-ussu-haline-getirecek
http://petroturk.com/yenilenebilir/yenilenebilir-enerji-ihtiyaci-turkiyeyi-uretim-ussu-haline-getirecek


Lisanssız Santrallerin Kurulu Gücü 5.788,43 MW Oldu

https://www.enerjiportali.com/lisanssiz-santrallerin-kurulu-gucu-5-78843-mw-oldu/
https://www.enerjiportali.com/lisanssiz-santrallerin-kurulu-gucu-5-78843-mw-oldu/


Güneş enerjisi teknik değerlendirme yönetmeliğinde değişiklik 
yapıldı

https://yesilekonomi.com/gunes-enerjisi-teknik-degerlendirme-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi/
https://yesilekonomi.com/gunes-enerjisi-teknik-degerlendirme-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi/


Yenilenebilir enerji yatırımlarının son yıllarda gelecek hedefleri 
içindeki yerini güçlendirdiğini ifade eden Garanti BBVA Leasing 
Genel Müdürü Ünal Gökmen, önümüzdeki yıl çatı üstü güneş enerji 
sistemi işlemlerinin artacağını söyledi

http://www.milliyet.com.tr/ekonomi/hedef-enerji-yatirimlari-6097406
http://www.milliyet.com.tr/ekonomi/hedef-enerji-yatirimlari-6097406


Japon Firması İzmir’ de Rüzgar Türbini Ekipmanı Üretecek

https://www.enerjiportali.com/japon-firmasi-izmir-de-ruzgar-turbini-ekipmani-uretecek/
https://www.enerjiportali.com/japon-firmasi-izmir-de-ruzgar-turbini-ekipmani-uretecek/


OSB’lerin 2020 dağıtım bedelleri belirlendi

https://yesilekonomi.com/osblerin-2020-dagitim-bedelleri-belirlendi/
https://yesilekonomi.com/osblerin-2020-dagitim-bedelleri-belirlendi/


Yenilenebilir enerji üretiminde yüzde 41 artış var

http://www.milliyet.com.tr/ekonomi/yenilenebilir-enerji-uretiminde-yuzde-41-artis-var-6099359
http://www.milliyet.com.tr/ekonomi/yenilenebilir-enerji-uretiminde-yuzde-41-artis-var-6099359


Tekfen Holding AŞ.’nin bağlı ortaklıklarından biri olan 
TechInvestments LLC, 375 milyon ABD doları tutarında ödenmiş 
sermayeye sahip SOCAR Polymer Investments LLC’nin %10 hissesini 
satın aldı.

https://www.linkedin.com/posts/enerjigazetesi_socar-polymerin-10-hissesini-tekfen-sat%C4%B1n-activity-6611865009482010625-Z8QQ
https://www.linkedin.com/posts/enerjigazetesi_socar-polymerin-10-hissesini-tekfen-sat%C4%B1n-activity-6611865009482010625-Z8QQ


Elektrik tesisleri kabul yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

https://yesilekonomi.com/elektrik-tesisleri-kabul-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi/
https://yesilekonomi.com/elektrik-tesisleri-kabul-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi/


Kalkınma Yatırım Bankası’na 200 milyon dolarlık kredi

https://www.haberturk.com/kalkinma-yatirim-bankasina-200-milyon-dolarlik-kredi-haberler-2548405-ekonomi
https://www.haberturk.com/kalkinma-yatirim-bankasina-200-milyon-dolarlik-kredi-haberler-2548405-ekonomi


Elazığ’da bir adet jeotermal kaynak sahasında arama ruhsatı 
verilecek.

https://www.enerjigunlugu.net/elazigda-bir-adet-jeotermal-kaynak-ruhsati-verilecek-35243h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/elazigda-bir-adet-jeotermal-kaynak-ruhsati-verilecek-35243h.htm


Almanya, 2019 yılında enerjisini rüzgardan aldı. Elektrik üretiminin 
%24'lük bölümü rüzgar enerjisinden sağlanırken, toplamdaki 
üretimin %45,8'i yenilenebilir enerjiden karşılandı. 

https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_almanya-2019-y%C4%B1l%C4%B1nda-enerjisini-r%C3%BCzgardan-activity-6611600523269287936-SJ5X
https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_almanya-2019-y%C4%B1l%C4%B1nda-enerjisini-r%C3%BCzgardan-activity-6611600523269287936-SJ5X


Nordex Mersinli RES projesi için türbin siparişi aldı

https://yesilekonomi.com/nordex-mersinli-res-projesi-icin-turbin-siparisi-aldi/
https://yesilekonomi.com/nordex-mersinli-res-projesi-icin-turbin-siparisi-aldi/


Ürdün Akabe’de yılda 13GWh’lik güneş yatırımı

https://www.enerjigunlugu.net/urdun-akabede-yilda-13gwhlik-gunes-yatirimi-35241h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/urdun-akabede-yilda-13gwhlik-gunes-yatirimi-35241h.htm


Avustralya çatıda 10 GW’a yaklaştı

https://yesilekonomi.com/avustralya-catida-10-gwa-yaklasti/
https://yesilekonomi.com/avustralya-catida-10-gwa-yaklasti/


Afrika Kalkınma Bankası, Burkina Faso’da toplam 208MW güneş 
enerjisi yatırımı için 49 milyon Euro tutarında kredi açacak.

https://www.enerjigunlugu.net/afdbden-burkina-fasoya-49-milyon-euro-gunes-kredisi-35231h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/afdbden-burkina-fasoya-49-milyon-euro-gunes-kredisi-35231h.htm


Güney Kore’de 2,7 GW’lık yüzer GES planlanıyor

https://yesilekonomi.com/guney-korede-27-gwlik-yuzer-ges-planlaniyor/
https://yesilekonomi.com/guney-korede-27-gwlik-yuzer-ges-planlaniyor/


Enerji ve Ulaștırma Sektörleri Dönüșümünde Batarya 
Teknolojilerinin Rolü: Eğilimler, Fırsatlar ve Yenilikçi Uygulamalar

https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2019/11/Enerji-ve-Ulastirma-Sektorleri-Donusumunde-Batarya-Teknolojilerinin-Rolu-Egilimler-Firsatlar-ve-Yenilikci-Uygulamalar.pdf
https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2019/11/Enerji-ve-Ulastirma-Sektorleri-Donusumunde-Batarya-Teknolojilerinin-Rolu-Egilimler-Firsatlar-ve-Yenilikci-Uygulamalar.pdf


Bisiklet Yolları Yenilenebilir Enerji İle Aydınlatılacak

https://www.enerjiportali.com/bisiklet-yollari-yenilenebilir-enerji-ile-aydinlatilacak/
https://www.enerjiportali.com/bisiklet-yollari-yenilenebilir-enerji-ile-aydinlatilacak/


Almanya’nın güneş gücü Ekim’de 377 MW arttı

https://yesilekonomi.com/almanyanin-gunes-gucu-ekimde-377-mw-artti/
https://yesilekonomi.com/almanyanin-gunes-gucu-ekimde-377-mw-artti/


Yemen go solar amid war energy shortage

https://www.linkedin.com/posts/middle-east-solar-industry-association-mesia-_yemen-go-solar-amid-war-energy-shortage-activity-6611901718592581632-obDB
https://www.linkedin.com/posts/middle-east-solar-industry-association-mesia-_yemen-go-solar-amid-war-energy-shortage-activity-6611901718592581632-obDB

