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GÜYAD & BAU işbirliği ile sertifika programı devam 
ediyor.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6616660200952737792
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6616660200952737792


Üyelerimiz Akfen Yenilenebilir Enerji ve Zorlu Enerji, Yeni Bir 
Anlaşma Yaptı!

https://www.enerjiportali.com/zorlu-enerji-ve-akfen-yenilenebilir-enerji-yeni-bir-anlasma-yapti/
https://www.enerjiportali.com/zorlu-enerji-ve-akfen-yenilenebilir-enerji-yeni-bir-anlasma-yapti/


Üyelerimizden Akfen Yenilenebilir Enerji: “Yeni satın alımlar 
yapabiliriz”

https://yesilekonomi.com/akfen-yenilenebilir-yeni-satin-alimlar-yapabiliriz/
https://yesilekonomi.com/akfen-yenilenebilir-yeni-satin-alimlar-yapabiliriz/


Üyelerimizden Akfen Holding, 2017 sonunda açıkladığı 2 yıllık 
yatırım paketini, hedefinin yüzde 28,5 üzerine çıkarak başarıyla 
tamamladı.

https://www.haberturk.com/akfen-holding-2-yilda-68-milyar-liralik-yatirim-yapti-2553900-ekonomi
https://www.haberturk.com/akfen-holding-2-yilda-68-milyar-liralik-yatirim-yapti-2553900-ekonomi


Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) “EKONOMİYE DEĞER 
KATANLAR” ödül töreninde üyelerimizden Güriş’in iştiraki ASİL 
ÇELİK ödül aldı.

https://www.linkedin.com/posts/guris-insaat-%26-muhendislik-a-s-jeddah-branch_gaesriagn-guris-gaesriagnholding-activity-6612305277188485120-0ANm
https://www.linkedin.com/posts/guris-insaat-%26-muhendislik-a-s-jeddah-branch_gaesriagn-guris-gaesriagnholding-activity-6612305277188485120-0ANm


Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sn. Ahmet Saim Kılavuz, 
Üniversite Profesörleri ve üyelerimizden Güriş’in iştiraki Döktaş Üst 
Yönetiminin gerçekleştirdiği toplantıda, "Üniversite-Sanayi İşbirliği" 
ele alındı. 

https://www.linkedin.com/posts/doktas_gurisholding-daemktaagndaemkaesmcaeslaesk-activity-6614836855655415808-PNkv
https://www.linkedin.com/posts/doktas_gurisholding-daemktaagndaemkaesmcaeslaesk-activity-6614836855655415808-PNkv


Üyelerimizden Kinesis Enerji, İspanya'daki 50 MW'lık Andella rüzgar 
projesini Alman şirketten satın aldı.

https://www.finansgundem.com/haber/turk-sirketi-ispanyada-ruzgar-santrali-kuracak/1459372
https://www.finansgundem.com/haber/turk-sirketi-ispanyada-ruzgar-santrali-kuracak/1459372


Üyelerimizden Limak Holding, Enerji Üretim Grubu Genel Müdürü 
Taner Ercömert hidroelektrik yatırımcılarının YEKDEM’in geleceğinin 
netleştirilmesi ile sektördeki sorunların giderilmesini beklediğini 
söyledi.

https://yesilekonomi.com/hes-yatirimcilari-yekdemin-geleceginin-netlesmesini-bekliyor/
https://yesilekonomi.com/hes-yatirimcilari-yekdemin-geleceginin-netlesmesini-bekliyor/


Üyelerimizden Sanko Enerji, 121 MW’lık RES Projeleri İçin Halkı 
Bilgilendirecek

https://www.enerjiportali.com/sanko-enerji-121-mwlik-res-projeleri-icin-halki-bilgilendirecek/
https://www.enerjiportali.com/sanko-enerji-121-mwlik-res-projeleri-icin-halki-bilgilendirecek/


Üyelerimizden Zorlu Enerji: “Rüzgar enerjisinden çıkmıyoruz”

https://yesilekonomi.com/zorlu-enerji-ruzgar-enerjisinden-cikmiyoruz/
https://yesilekonomi.com/zorlu-enerji-ruzgar-enerjisinden-cikmiyoruz/


Üyelerimizden Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’in onur konuğu olduğu ve 
sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren IICEC Enerji 
Konferansında yer aldı.

https://www.linkedin.com/posts/zorlu-enerji_iicecenerjikonferansaft-zorluenerji-sabancaftaesniversitesi-activity-6615555587876896768-14Vc
https://www.linkedin.com/posts/zorlu-enerji_iicecenerjikonferansaft-zorluenerji-sabancaftaesniversitesi-activity-6615555587876896768-14Vc


Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin: “YEKDEM 
Avro bazlı, asgari 15 yıl vadeli devam etmeli”

https://yesilekonomi.com/komur-ve-dogal-gazi-istesek-de-finanse-edemeyecegiz/
https://yesilekonomi.com/komur-ve-dogal-gazi-istesek-de-finanse-edemeyecegiz/


10. IICEC Konferansı Dünya enerji Görünümü 2019 Türkiye 
Lansmanı

https://youtu.be/sPSRH6wsK5Q
https://youtu.be/sPSRH6wsK5Q


TSKB Vize RES için 75 milyon Dolar kredi sağladı

https://yesilekonomi.com/tskb-vize-res-icin-75-milyon-dolar-kredi-sagladi/
https://yesilekonomi.com/tskb-vize-res-icin-75-milyon-dolar-kredi-sagladi/


“Enerjide tüketicinin rolü değişti”

http://petroturk.com/elektrik/enerjide-tuketicinin-rolu-degisti
http://petroturk.com/elektrik/enerjide-tuketicinin-rolu-degisti


KKTC’de konut dışı GES başvuru kotası doldu

https://yesilekonomi.com/kktcde-konut-disi-ges-basvuru-kotasi-doldu/
https://yesilekonomi.com/kktcde-konut-disi-ges-basvuru-kotasi-doldu/


EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz açıkladı: Yeni yılın ilk üç ayında 
elektriğe zam yapılmayacak

https://www.yenisafak.com/ekonomi/epdk-baskani-yilmaz-acikladi-yeni-yilin-ilk-uc-ayinda-elektrige-zam-yapilmayacak-3519601
https://www.yenisafak.com/ekonomi/epdk-baskani-yilmaz-acikladi-yeni-yilin-ilk-uc-ayinda-elektrige-zam-yapilmayacak-3519601


Enerji verimliliği sempozyumu için bildiri çağrısı yayınlandı

https://yesilekonomi.com/enerji-verimliligi-sempozyumu-icin-bildiri-cagrisi-yayinlandi/
https://yesilekonomi.com/enerji-verimliligi-sempozyumu-icin-bildiri-cagrisi-yayinlandi/


Türkiye, rüzgardan elektrik üretiminde Cumhuriyet tarihinin 
rekorunu kırdı. 22 Aralık Pazar günü toplam elektrik üretiminin 
yüzde 19.7’si rüzgardan karşılandı. Rüzgardan, yaklaşık 140 milyon 
kilovatsaat elektrik üretildi.

https://www.haberturk.com/firtina-ile-gelen-cumhuriyet-rekoru-2552738-ekonomi
https://www.haberturk.com/firtina-ile-gelen-cumhuriyet-rekoru-2552738-ekonomi


Serbest tüketici limiti 1.400 kWh oldu

https://yesilekonomi.com/serbest-tuketici-limiti-1-400-kwh-oldu/
https://yesilekonomi.com/serbest-tuketici-limiti-1-400-kwh-oldu/


Enerji Bakanı Fatih Dönmez, çatı ve cephelerde güneş enerjisi 
üretimi için 610 MW’ı sanayi tesislerinden ve 12 MW’ı mesken 
abonelerinden olmak üzere toplam 622 MW’lik başvuru aldıklarını 
açıkladı.

https://www.enerjigunlugu.net/donmez-cati-gesler-icin-622-mwlik-basvuru-aldik-35448h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/donmez-cati-gesler-icin-622-mwlik-basvuru-aldik-35448h.htm


Lisanssız santraller için dağıtım bedelleri artırıldı

https://yesilekonomi.com/lisanssiz-santraller-icin-dagitim-bedelleri-artirildi-2/
https://yesilekonomi.com/lisanssiz-santraller-icin-dagitim-bedelleri-artirildi-2/


“Türkiye’deki Elektrikli Araç Sayısı 2,5 Milyon Olacak”

https://www.enerjiportali.com/turkiyedeki-elektrikli-arac-sayisi-25-milyon-olacak/
https://www.enerjiportali.com/turkiyedeki-elektrikli-arac-sayisi-25-milyon-olacak/


Türkiye’nin çeşitli illerinde devam etmekte olan enerji projeleri için 
bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

http://petroturk.com/elektrik/enerjide-acele-kamulastirma-kararlari-18
http://petroturk.com/elektrik/enerjide-acele-kamulastirma-kararlari-18


Global Yatırım Karadağ’da GES yatırımı yapacak

https://yesilekonomi.com/global-yatirim-karadagda-ges-yatirimi-yapacak/
https://yesilekonomi.com/global-yatirim-karadagda-ges-yatirimi-yapacak/


Türkiye yenilenebilir kapasitesini 5 yılda ikiye katlayacak

https://www.enerjigunlugu.net/turkiye-yenilenebilir-kapasitesini-5-yilda-ikiye-katlayacak-35444h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/turkiye-yenilenebilir-kapasitesini-5-yilda-ikiye-katlayacak-35444h.htm


Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Duyuru Yapıldı!

https://www.enerjiportali.com/elektrik-piyasasi-yan-hizmetler-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-iliskin-duyuru-yapildi/
https://www.enerjiportali.com/elektrik-piyasasi-yan-hizmetler-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-iliskin-duyuru-yapildi/


Çin’de teşviksiz güneş elektriği dönemi başladı

https://yesilekonomi.com/cinde-tesviksiz-gunes-elektrigi-donemi-basladi/
https://yesilekonomi.com/cinde-tesviksiz-gunes-elektrigi-donemi-basladi/


Dokuz HES Projesi İçin Su Kullanım Anlaşması İmzalandı!

https://www.enerjiportali.com/dokuz-hes-projesi-icin-su-kullanim-anlasmasi-imzalandi/
https://www.enerjiportali.com/dokuz-hes-projesi-icin-su-kullanim-anlasmasi-imzalandi/


Lisanssız yatırımlar için tedarik şirketleri sistem işletim bedeli 
belirlendi

https://yesilekonomi.com/lisanssiz-yatirimlar-icin-tedarik-sirketleri-sistem-isletim-bedeli-belirlendi/
https://yesilekonomi.com/lisanssiz-yatirimlar-icin-tedarik-sirketleri-sistem-isletim-bedeli-belirlendi/


Eskişehir Belediyesi güneşten elektrik üretmeye başladı

https://www.enerjigunlugu.net/eskisehir-belediyesi-gunesten-elektrik-uretmeye-basladi-35446h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/eskisehir-belediyesi-gunesten-elektrik-uretmeye-basladi-35446h.htm


2020 Yılı Yetkilendirme Tablosu Yayımlandı!

https://www.enerjiportali.com/2020-yili-yetkilendirme-tablosu-yayimlandi/
https://www.enerjiportali.com/2020-yili-yetkilendirme-tablosu-yayimlandi/


Lisanssız yatırımlar için başvuru bedeli güncellendi

https://yesilekonomi.com/lisanssiz-tesis-basvuru-bedeli-guncellendi/
https://yesilekonomi.com/lisanssiz-tesis-basvuru-bedeli-guncellendi/


YEKDEM desteği 11 ayda yüzde 50 arttı

http://petroturk.com/yenilenebilir/yekdem-destegi-11-ayda-yuzde-50-artti
http://petroturk.com/yenilenebilir/yekdem-destegi-11-ayda-yuzde-50-artti


Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği’nde Değişiklikler Yapıldı

https://www.enerjiportali.com/enerji-verimliligi-denetim-yonetmeliginde-degisiklikler-yapildi/
https://www.enerjiportali.com/enerji-verimliligi-denetim-yonetmeliginde-degisiklikler-yapildi/


Çatı uygulamaları için proje onay ve kabul bedelleri belirlendi

https://yesilekonomi.com/cati-uygulamalari-icin-proje-onay-ve-kabul-bedelleri-belirlendi/
https://yesilekonomi.com/cati-uygulamalari-icin-proje-onay-ve-kabul-bedelleri-belirlendi/


Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
(DSİ) tarafından Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES’ler) hakkındaki 
kamuoyunun yanlış algılarını düzeltmek ve doğru bilgilendirilmesi 
adına bir çalışma yapıldı.

https://www.enerjiportali.com/hidroelektrik-enerji-santralleri-hesler-hakkinda-dogru-bilinen-yanlislar/
https://www.enerjiportali.com/hidroelektrik-enerji-santralleri-hesler-hakkinda-dogru-bilinen-yanlislar/


2020 YEKDEM Maliyet öngörüsü açıklandı

https://yesilekonomi.com/2020-yekdem-maliyet-ongorusu-aciklandi/
https://yesilekonomi.com/2020-yekdem-maliyet-ongorusu-aciklandi/


2020 yılı Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatı açıklandı

https://yesilekonomi.com/2020-yili-turkiye-ortalama-elektrik-toptan-satis-fiyati-aciklandi/
https://yesilekonomi.com/2020-yili-turkiye-ortalama-elektrik-toptan-satis-fiyati-aciklandi/


TBB, Enerji Sektörünün 4.934 Milyon TL’lik Borcunu Yapılandırdı

https://www.enerjiportali.com/tbb-enerji-sektorunun-4-934-milyon-tllik-borcunu-yapilandirdi/
https://www.enerjiportali.com/tbb-enerji-sektorunun-4-934-milyon-tllik-borcunu-yapilandirdi/


Wind turbines are growing bigger and bigger, in fact, turbine sizes 
for onshore wind energy applications are expected to increase from 
an average of 2.6 megawatts (MW) in 2018 to 4-5 MW for turbines 
commissioned by 2025.

https://www.linkedin.com/posts/irena_windenergy-activity-6616997850985390080-pSzs
https://www.linkedin.com/posts/irena_windenergy-activity-6616997850985390080-pSzs

