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Üyelerimizden Akfen Holding’in yeni CEO’su Selim Akın oldu

http://petroturk.com/yenilenebilir/36115
http://petroturk.com/yenilenebilir/36115


Üyelerimizden Enerya’dan Erzincan’da “Kuşları Yuvalandırma” 
projesi

http://petroturk.com/elektrik/eneryadan-erzincanda-kuslari-yuvalandirma-projesi
http://petroturk.com/elektrik/eneryadan-erzincanda-kuslari-yuvalandirma-projesi


Üyelerimizden Zorlu Enerji’nin projelerine AB’den 3 milyon 500 bin 
Euro destek

http://petroturk.com/elektrik/zorlu-enerjinin-projelerine-abden-3-milyon-500-bin-euro-destek
http://petroturk.com/elektrik/zorlu-enerjinin-projelerine-abden-3-milyon-500-bin-euro-destek


2019 YILI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ ÖZET RAPORU

http://www.guyad.org/Eklenti/170,2019-yili-turkiye-elektrik-enerjisi-ozet-raporupdf.pdf?0
http://www.guyad.org/Eklenti/170,2019-yili-turkiye-elektrik-enerjisi-ozet-raporupdf.pdf?0


Güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri yönetmeliğinde 
değişiklik yapıldı

https://yesilekonomi.com/gunes-enerjisine-dayali-elektrik-uretim-tesisleri-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi/
https://yesilekonomi.com/gunes-enerjisine-dayali-elektrik-uretim-tesisleri-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi/


Erzincan Havalimanı, güneşten elektrik üretimine başladı

http://petroturk.com/yenilenebilir/erzincan-havalimani-gunes-enerjisinden-elektrik-uretimine-basladi
http://petroturk.com/yenilenebilir/erzincan-havalimani-gunes-enerjisinden-elektrik-uretimine-basladi


PepsiCo, Tarsus’taki fabrikasında elektrik ihtiyacının yüzde 6’sını 
çatısına kurduğu güneş panellerinden karşılıyor.

https://www.enerjigunlugu.net/pepsico-tarsus-fabrikasinda-elektriginin-yuzde-6sini-gunesten-karsiliyor-35645h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/pepsico-tarsus-fabrikasinda-elektriginin-yuzde-6sini-gunesten-karsiliyor-35645h.htm


2020’de 142 GW Yeni Güneş Enerjisi Kapasitesi Bekleniyor

https://www.enerjiportali.com/2020de-142-gw-yeni-gunes-enerjisi-kapasitesi-bekleniyor/
https://www.enerjiportali.com/2020de-142-gw-yeni-gunes-enerjisi-kapasitesi-bekleniyor/


OSBÜK Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, YEKDEM düzenlemesinde 
değişiklik yapılması çağrısında bulundu.

https://yesilekonomi.com/osbler-icin-yekdem-ve-lisanssiz-duzenlemeleri-guncellenmeli/
https://yesilekonomi.com/osbler-icin-yekdem-ve-lisanssiz-duzenlemeleri-guncellenmeli/


ENVER Başkanı Kalsın, Türkiye’nin diğer ülkelere oranla daha yüksek 
olan enerji yoğunluğunun, verimlilik uygulamaları ile enerjinin 
yaklaşık yüzde 40 daha verimli kullanılabileceğini, bu potansiyelin 
değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

http://petroturk.com/akaryakit/turkiye-enerji-yogunlugunu-yuzde-40-azaltabilecek-potansiyele-sahip
http://petroturk.com/akaryakit/turkiye-enerji-yogunlugunu-yuzde-40-azaltabilecek-potansiyele-sahip


RES’lerin rüzgar gücü izleme ve tahmin verilerine erişimiyle ilgili 
süre 30’ar gün kısaltıldı.

https://www.enerjigunlugu.net/reslerin-tahminlere-erisim-suresi-kisaldi-35661h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/reslerin-tahminlere-erisim-suresi-kisaldi-35661h.htm


TESK Başkanı Palandöken: Enerji tasarrufunda milli bilinç oluşmalı

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/tesk-baskani-palandoken-enerji-tasarrufunda-milli-bilinc-olusmali-41417338
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/tesk-baskani-palandoken-enerji-tasarrufunda-milli-bilinc-olusmali-41417338


Rüzgar ve güneş Danimarka’da yüzde 50 paya ulaştı

https://yesilekonomi.com/ruzgar-ve-gunes-danimarkada-yuzde-50-paya-ulasti/
https://yesilekonomi.com/ruzgar-ve-gunes-danimarkada-yuzde-50-paya-ulasti/


Danimarkalı şirket Türk ortağıyla rüzgar ekipmanı üretecek

http://petroturk.com/yenilenebilir/danimarkali-sirket-turk-ortagiyla-ruzgar-ekipmani-uretecek
http://petroturk.com/yenilenebilir/danimarkali-sirket-turk-ortagiyla-ruzgar-ekipmani-uretecek


Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni kurulacak Güneş Enerjisi 
Santralleri ile çiftçiye toplam 12 milyon TL destek sunmayı 
hedefliyor.

https://www.enerjiportali.com/2020de-geslerle-ciftciye-12-milyon-tl-destek-saglanacak/
https://www.enerjiportali.com/2020de-geslerle-ciftciye-12-milyon-tl-destek-saglanacak/


EPDK OSB’lerdeki lisanssız yatırımlar için kurul kararı yayınladı

https://yesilekonomi.com/epdk-osblerdeki-lisanssiz-yatirimlar-icin-kurul-karari-yayinladi/
https://yesilekonomi.com/epdk-osblerdeki-lisanssiz-yatirimlar-icin-kurul-karari-yayinladi/


Keban Barajı Hidroelektrik Santrali'nde (HES), geçen yıl son 9 yılın 
en yüksek enerji üretimi yapıldı.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kebanda-2019da-9-yilin-en-yuksek-enerji-uretimi-gerceklestirildi-41415619
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kebanda-2019da-9-yilin-en-yuksek-enerji-uretimi-gerceklestirildi-41415619


Çinli JA Solar, Çin'in Zhejiang bölgesinde kuracağı iki yeni fabrika ile 
güneş paneli ve hücre üretim kapasitesini yıllık 15000 MW 
arttıracak.

https://www.enerjigunlugu.net/cinli-ja-solar-uretim-kapasitesini-arttiriyor-35590h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/cinli-ja-solar-uretim-kapasitesini-arttiriyor-35590h.htm


Almanların %42’si en büyük küresel tehdit olarak iklim değişikliğini 
görüyor

https://yesilekonomi.com/almanlar-icin-en-buyuk-kuresel-tehdit-iklim-degisikligi/
https://yesilekonomi.com/almanlar-icin-en-buyuk-kuresel-tehdit-iklim-degisikligi/


Artvin Valisi Yılmaz Doruk: “Çoruh’un altın gerdanlıkları olarak 
adlandırılan baraj ve HES’lerden bugüne kadar 29 milyar 868 milyon 
kilovatsaat enerji üretildi. Bunun ekonomik karşılığı ise 1 Ocak 2020 
itibarıyla 6 milyar 869 milyon 653 bin lira”

http://petroturk.com/elektrik/coruhtaki-barajlardan-ekonomiye-buyuk-katki
http://petroturk.com/elektrik/coruhtaki-barajlardan-ekonomiye-buyuk-katki


EPİAŞ bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında 2019'da 
bir önceki yıla göre ticaret miktarı yüzde 1,8 artarak 152,11 
teravatsaate yükseldi.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/spot-elektrik-piyasasinda-islem-hacmi-40-milyar-lirayi-asti-41413283
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/spot-elektrik-piyasasinda-islem-hacmi-40-milyar-lirayi-asti-41413283


Güney Kore 2020’de çevreci araçlar için 1 milyar Dolar teşvik 
sağlayacak

https://yesilekonomi.com/guney-kore-2020de-cevreci-araclar-icin-1-milyar-dolar-tesvik-saglayacak/
https://yesilekonomi.com/guney-kore-2020de-cevreci-araclar-icin-1-milyar-dolar-tesvik-saglayacak/


Önümüzdeki beş yılda dünya genelinde hidroelektrik santrallerin 
kapasitelerinin %9 oranında artacağı, bu artışın da dörtte birinin 3 
mega projeden kaynaklanacağı kaydedildi.

https://www.enerjigunlugu.net/kuresel-hes-kapasitesi-mega-projelerle-buyuyecek-35589h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/kuresel-hes-kapasitesi-mega-projelerle-buyuyecek-35589h.htm


Denizli Belediyesi 3.GES ile Yılda 2 Milyon kWh Enerji Üretecek

https://www.enerjiportali.com/denizli-belediyesi-3-ges-ile-yilda-2-milyon-kwh-enerji-uretecek/
https://www.enerjiportali.com/denizli-belediyesi-3-ges-ile-yilda-2-milyon-kwh-enerji-uretecek/


Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Kutman mini YEKA yarışmalarına gireceklerini söyledi.

https://yesilekonomi.com/global-yatirim-mini-yeka-yarismalarina-hazirlaniyor/
https://yesilekonomi.com/global-yatirim-mini-yeka-yarismalarina-hazirlaniyor/


Hindistan’dan Küba’ya 75 milyon dolar güneş kredisi

https://www.enerjigunlugu.net/hindistandan-kubaya-75-milyon-dolar-gunes-kredisi-35626h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/hindistandan-kubaya-75-milyon-dolar-gunes-kredisi-35626h.htm


Kapatılan termik santrallerin 2020’de yaratacağı üretim eksiği 13,6 
TWh olacak

https://yesilekonomi.com/kapatilan-termik-santrallerin-2020de-yaratacagi-uretim-eksigi-136-twh-olacak/
https://yesilekonomi.com/kapatilan-termik-santrallerin-2020de-yaratacagi-uretim-eksigi-136-twh-olacak/

