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http://www.guyad.org/Eklenti/165,2019-yili-aralik-ayi-sonu-itibariyle-ulkemizin-birincil-.pdf?0


http://www.guyad.org/Eklenti/164,2019-yili-aralik-ayi-sonu-itibariyle-ulkemizin-birincil-.pdf?0


http://www.guyad.org/Eklenti/167,2019-yili-aralik-ayi-sonu-itibariyle-ulkemizin-birincil-.pdf?0


http://www.guyad.org/TR,201/gunes-enerjisinin-2019-yilinda-uretilen-toplam-elektrik-.html


http://www.guyad.org/TR,460/ulkemizde-gunes-enerjisinin-uretilen-toplam-elektrik-en-.html


GÜYAD & BAU işbirliği ile gerçekleştirilen sertifika programı sona 
erdi.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6619217794309332992
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6619217794309332992


Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin geleneksel ‘YILBAŞI 
BULUŞMASI’nda takdim edilen ‘Vefa-Şükran’ plaketini 
üyelerimizden GÜRİŞ’in kurucusu Sayın İdris YAMANTÜRK adına 
GÜRİŞ Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tevfik YAMANTÜRK aldı.

https://www.linkedin.com/posts/guris-insaat-%26-muhendislik-a-s-jeddah-branch_guris-gaesriagnholding-gurisholding-activity-6618755386046586881-PVej
https://www.linkedin.com/posts/guris-insaat-%26-muhendislik-a-s-jeddah-branch_guris-gaesriagnholding-gurisholding-activity-6618755386046586881-PVej
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6617680172650909696
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6617680172650909696


Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve Uluslararası Enerji Ajansı 
(IEA) düzenlediği basın toplantısında rüzgar enerjisi alanında 2019 
yılında gerçekleşenleri ve 2020 yılından beklentileri basınla paylaştı.

http://petroturk.com/yenilenebilir/turkiyede-ruzgar-enerjisi-gitgide-buyuyecek
http://petroturk.com/yenilenebilir/turkiyede-ruzgar-enerjisi-gitgide-buyuyecek


YEKA Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

https://yesilekonomi.com/yeka-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi/
https://yesilekonomi.com/yeka-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi/


Güneş enerjisinde dağıtık sistemlerin payı önümüzdeki beş yıl 
içerisinde yüzde 45’e yükselecek.

https://www.enerjigunlugu.net/guneste-dagitik-sistemler-ciddi-bir-artis-gosterecek-35530h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/guneste-dagitik-sistemler-ciddi-bir-artis-gosterecek-35530h.htm


“2020 Yerli ve Yenilenebilir Enerjinin Yılı Olacak”

https://www.enerjiportali.com/2020-yerli-ve-yenilenebilir-enerjinin-yili-olacak/
https://www.enerjiportali.com/2020-yerli-ve-yenilenebilir-enerjinin-yili-olacak/


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020'de enerji 
alanında atılacak adımların detaylarını SABAH'a anlattı.

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/01/01/turkiye-icin-2020-enerjik-bir-yil-olacak
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/01/01/turkiye-icin-2020-enerjik-bir-yil-olacak


TEİAŞ Suriye enterkonneksiyon hattı için duyuru yayınladı

https://yesilekonomi.com/teias-suriye-enterkonneksiyon-hatti-icin-duyuru-yayinladi/
https://yesilekonomi.com/teias-suriye-enterkonneksiyon-hatti-icin-duyuru-yayinladi/


Türkiye’de enerji üretim maliyeti Aralık ayında bir önceki yıla göre 
yüzde 9 oranında artış kaydetti.

https://www.enerjigunlugu.net/aralikta-enerji-uretim-maliyeti-yuzde-9-artti-35563h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/aralikta-enerji-uretim-maliyeti-yuzde-9-artti-35563h.htm


Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) tarafından 
Aydın’da bulunan santrallerle ilgili açıklama kamuoyuna duyuruldu.

https://www.enerjiportali.com/jesder-kamuoyu-duyurusunda-bulundu/
https://www.enerjiportali.com/jesder-kamuoyu-duyurusunda-bulundu/


Enerji ithalatı faturası kasımda yüzde 1,8 azaldı

http://www.milliyet.com.tr/ekonomi/enerji-ithalati-faturasi-kasimda-yuzde-1-8-azaldi-6112767
http://www.milliyet.com.tr/ekonomi/enerji-ithalati-faturasi-kasimda-yuzde-1-8-azaldi-6112767


Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

https://yesilekonomi.com/elektrik-piyasasi-lisans-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi-3/
https://yesilekonomi.com/elektrik-piyasasi-lisans-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi-3/


Türkiye'nin elektrik üretiminde 2019 yılının ilk günü rüzgarın payı 
yüzde 10,31 oldu.

https://www.enerjigunlugu.net/turkiye-yilin-ilk-gununde-elektriginin-yuzde-10unu-ruzgardan-uretti-35552h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/turkiye-yilin-ilk-gununde-elektriginin-yuzde-10unu-ruzgardan-uretti-35552h.htm


Konya’da 6 MW’lık Biyogaz Tesisi Kurulması Planlanıyor

https://www.enerjiportali.com/konyada-6-mwlik-biyogaz-tesisi-kurulmasi-planlaniyor/
https://www.enerjiportali.com/konyada-6-mwlik-biyogaz-tesisi-kurulmasi-planlaniyor/


Geçen yıl devreye alınan kapasitenin yaklaşık 3'te 2'sini yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu.

https://www.haberturk.com/elektrik-uretim-yatirimlarinda-basi-dogal-gaz-cekti-2555782-ekonomi
https://www.haberturk.com/elektrik-uretim-yatirimlarinda-basi-dogal-gaz-cekti-2555782-ekonomi


Elektrik piyasası 2020 yılı idari para cezaları belirlendi

https://yesilekonomi.com/elektrik-piyasasi-2020-yili-idari-para-cezalari-belirlendi/
https://yesilekonomi.com/elektrik-piyasasi-2020-yili-idari-para-cezalari-belirlendi/


Nevşehir Belediyesi, Merkez ilçeye bağlı Sulusaray kasabasında 4 
MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali kurup işletecek.

https://www.enerjigunlugu.net/nevsehir-belediyesi-4-mwlik-ges-kuracak-35579h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/nevsehir-belediyesi-4-mwlik-ges-kuracak-35579h.htm


Mersin, Kütahya, Gaziantep, Manisa, Elazığ, Ordu ve Malatya'da 
bazı taşınmazların enerji santralleri ve nakil hatları inşası için acele 
kamulaştırılmasına karar verildi.

https://www.aksam.com.tr/ekonomi/resmi-gazetede-yayimlandi-7-ildeki-enerji-santralleri-icin-karar/haber-1034643
https://www.aksam.com.tr/ekonomi/resmi-gazetede-yayimlandi-7-ildeki-enerji-santralleri-icin-karar/haber-1034643


Abdi İbrahim, 1 Ocak’tan itibaren İstanbul Esenyurt Üretim 
Kompleksi’nde bulunan tüm üretim tesislerindeki enerji ihtiyacını 
güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinden karşılayarak, yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullanmaya başlayacak.

http://petroturk.com/yenilenebilir/abdi-ibrahimden-yenilenebilir-enerji-hamlesi
http://petroturk.com/yenilenebilir/abdi-ibrahimden-yenilenebilir-enerji-hamlesi


3,4 GW kömür gücü devreden çıktı

https://yesilekonomi.com/34-gw-komur-gucu-devreden-cikti/
https://yesilekonomi.com/34-gw-komur-gucu-devreden-cikti/


Santec Enerji, Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 3 MW kapasiteli bir 
güneş enerjisi santrali kurup işletecek.

https://www.enerjigunlugu.net/santec-enerji-osmaniyede-3-mwlik-ges-kuracak-35574h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/santec-enerji-osmaniyede-3-mwlik-ges-kuracak-35574h.htm


İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ) Türkiye için en uygun enerji 
kaynağını belirlemek amacıyla yürütülen çalışmada hidroelektrik 
öne çıktı, rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisi de ilk sıralarda yer aldı.

https://www.aksam.com.tr/ekonomi/turkiyeye-en-uygun-c2enerji-hidroelektrik/haber-1034581
https://www.aksam.com.tr/ekonomi/turkiyeye-en-uygun-c2enerji-hidroelektrik/haber-1034581


IEA Başkanı Birol: Türkiye elektrikli otomobilde iyi bir oyuncu 
olmaya aday

http://www.milliyet.com.tr/ekonomi/iea-baskani-birol-turkiye-elektrikli-otomobilde-iyi-bir-oyuncu-olmaya-aday-6111883
http://www.milliyet.com.tr/ekonomi/iea-baskani-birol-turkiye-elektrikli-otomobilde-iyi-bir-oyuncu-olmaya-aday-6111883


Türkiye’de 2019’da 222 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti

https://yesilekonomi.com/turkiyedeki-elektrikli-otomobil-satis-rakami-2019da-200-adedi-gecti/
https://yesilekonomi.com/turkiyedeki-elektrikli-otomobil-satis-rakami-2019da-200-adedi-gecti/


NATEN, 34,2 Milyon kWh Üretim Yapacak 20 Adet GES Satın Aldı!

https://www.enerjiportali.com/naten-342-milyon-kwh-uretim-yapacak-20-adet-ges-satin-aldi/
https://www.enerjiportali.com/naten-342-milyon-kwh-uretim-yapacak-20-adet-ges-satin-aldi/

