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GÜYAD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök: ‘2020’de beklediğimiz 
kapasitelerin açılacağına ve YEKDEM’in devam edeceğine 
inanıyoruz’

http://petroturk.com/yenilenebilir/guneste-gozler-yekada
http://petroturk.com/yenilenebilir/guneste-gozler-yekada


ELİN VE GÜYAD İŞBİRLİĞİ İLE TEVFİK FİKRET LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE 
PANEL ÜRETİM FABRİKASI GEZDİRİLDİ

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6622467526485909504
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6622467526485909504


TBMM SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE 
TEKNOLOJİ KOMİSYONU BAŞKANI SN. MUSTAFA ELİTAŞ ve 
Komisyon üyesi milletvekilleri üyelerimizden ELİN ELEKTRİK İNŞAAT 
MÜŞAVİRLİK PROJE TAAHHÜR TİCARET ve SANAYİ A.Ş.'nin
Fotovoltaik Güneş Paneli Fabrikasını ziyaret etti.

https://www.linkedin.com/posts/elin-a-%C5%9F-_elin-yenilenebilirenerji-gaesneagnenerjisi-activity-6622921638742638592-kfbc
https://www.linkedin.com/posts/elin-a-%C5%9F-_elin-yenilenebilirenerji-gaesneagnenerjisi-activity-6622921638742638592-kfbc


Üyelerimizden Enerya’dan Aksaray Üniversitesi ile iş birliği

http://petroturk.com/dogalgaz/eneryadan-aksaray-universitesi-ile-is-birligi
http://petroturk.com/dogalgaz/eneryadan-aksaray-universitesi-ile-is-birligi


Üyelerimizden Konar ve Kontek birleşip dijitalleşerek dünyaya 
açılacak

https://www.enerjigunlugu.net/kontek-ve-konar-birlesip-dijitalleserek-dunyaya-acilacak-35670h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/kontek-ve-konar-birlesip-dijitalleserek-dunyaya-acilacak-35670h.htm


Türkiye güneşte 6 GW’a ulaştı 2019’daki artış 932 MW oldu

https://yesilekonomi.com/turkiye-guneste-6-gwa-yaklasti/
https://yesilekonomi.com/turkiye-guneste-6-gwa-yaklasti/


Alman hükümeti, kömür yakıtlı elektrik santrallerinin aşamalı olarak 
kaldırılması için 50 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı.

http://petroturk.com/elektrik/almanya-komur-yakitli-elektrik-santrallerini-kaldiriyor
http://petroturk.com/elektrik/almanya-komur-yakitli-elektrik-santrallerini-kaldiriyor


Çanakkale'de 8 bin 500 metrekarelik alana kurulu unlu mamuller 
fabrikasının çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kuran iş insanı Ali 
Polat, fabrikanın aylık 15 bin TL'lik elektriğini buradan karşılıyor. 
Ürettiği elektriği devlete de satarak, her ay 100 bin TL'lik kazanç 
elde eden Ali Polat, "Güneş hem içimizi, hem cebimizi ısıtıyor" dedi.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/fabrika-catisina-kurdu-ayda-100-bin-tl-kazaniyor-41423213
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/fabrika-catisina-kurdu-ayda-100-bin-tl-kazaniyor-41423213


Küresel çapta sıfır emisyon hedeflerine ulaşılması için yenilenebilir 
enerjiye 2050’ye kadar 18,6 trilyon dolar yatırım yapılması gerektiği 
kaydedildi.

https://www.enerjigunlugu.net/yenilenebilire-2050ye-kadar-186-trilyon-dolar-yatirim-yapilmali-35724h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/yenilenebilire-2050ye-kadar-186-trilyon-dolar-yatirim-yapilmali-35724h.htm


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: ‘OSB’lerimizdeki GES 
Kapasitemiz 250 Megavata Ulaştı’

https://www.enerjiportali.com/donmez-osblerimizdeki-ges-kapasitemiz-250-megavata-ulasti/
https://www.enerjiportali.com/donmez-osblerimizdeki-ges-kapasitemiz-250-megavata-ulasti/


Suudi Arabistan 1.200 MW’lık GES projesi için ihale duyurusu yaptı

https://yesilekonomi.com/suudi-arabistan-1-200-mwlik-ges-projesi-icin-ihale-duyurusu-yapti/
https://yesilekonomi.com/suudi-arabistan-1-200-mwlik-ges-projesi-icin-ihale-duyurusu-yapti/


Beştepe’deki 2019 Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl boyunca gerçekleştirilen enerji 
yatırımlarını detaylı bir şekilde anlattı.

http://petroturk.com/akaryakit/kalkinmanin-temel-unsuru-enerjidir
http://petroturk.com/akaryakit/kalkinmanin-temel-unsuru-enerjidir


Avrupa karasal rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) 2050 yılına kadar 
bütün dünyaya yetecek kadar elektrik üretebileceği kaydedildi.

https://www.enerjigunlugu.net/avrupa-topraklarindaki-resler-tum-dunyayi-elektriklendirebilir-35698h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/avrupa-topraklarindaki-resler-tum-dunyayi-elektriklendirebilir-35698h.htm


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz: 
‘Yenilenebilir Enerjide Öncelik Çatılar!’

https://www.enerjiportali.com/epdk-baskani-yilmaz-yenilenebilir-enerjide-oncelik-catilar/
https://www.enerjiportali.com/epdk-baskani-yilmaz-yenilenebilir-enerjide-oncelik-catilar/


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “YEKA ve YEKDEM 
düzenlemeleri yakında meclise sunulacak”

https://yesilekonomi.com/yeka-ihale-ilani-subatta-yapilacak-yekdem-duzenlemesi-yakinda-meclise-sunulacak/
https://yesilekonomi.com/yeka-ihale-ilani-subatta-yapilacak-yekdem-duzenlemesi-yakinda-meclise-sunulacak/


Yenilenebilir enerjiye 380 milyon dolarlık yatırım planı

http://petroturk.com/yenilenebilir/yenilenebilir-enerjiye-380-milyon-dolarlik-yatirim-plani
http://petroturk.com/yenilenebilir/yenilenebilir-enerjiye-380-milyon-dolarlik-yatirim-plani


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl sabit 
tarifede kalmak yerine elektriğini ikili anlaşmalarla satın alan 
sanayicilerin yaklaşık 450 milyon lira daha az fatura ödediğini 
açıkladı.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/sanayici-ikili-anlasmalarla-elektrige-450-milyon-lira-daha-az-odedi-41421970
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/sanayici-ikili-anlasmalarla-elektrige-450-milyon-lira-daha-az-odedi-41421970


BULURAŞ, Bursa’nın Orhaneli ilçesinde Belediye adına 5 MW 
kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuracak.

https://www.enerjigunlugu.net/burulas-bursada-belediye-adina-5-mwlik-ges-kuracak-35726h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/burulas-bursada-belediye-adina-5-mwlik-ges-kuracak-35726h.htm


Evrencik RES Yeniden Yapılandırılıyor

https://www.enerjiportali.com/evrencik-res-yeniden-yapilandiriliyor/
https://www.enerjiportali.com/evrencik-res-yeniden-yapilandiriliyor/


Ziraat Bankası yenilenebilir enerji kullanan çiftçilere faiz indirimi 
sağlayacak

https://yesilekonomi.com/ziraat-bankasi-yenilenebilir-enerji-kullanan-ciftcilere-faiz-indirimi-saglayacak/
https://yesilekonomi.com/ziraat-bankasi-yenilenebilir-enerji-kullanan-ciftcilere-faiz-indirimi-saglayacak/


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde "Tabii Kaynaklar 
Dairesi Başkanlığı" kuruldu.

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/01/17/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanliginda-yeni-daire-baskanligi-kuruldu
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/01/17/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanliginda-yeni-daire-baskanligi-kuruldu


Uluslararası iklim fonu Türkiye'yi milyar dolarlık batarya programına 
davet etti

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/uluslararasi-iklim-fonu-turkiyeyi-milyar-dolarlik-batarya-programina-davet-etti-41420167
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/uluslararasi-iklim-fonu-turkiyeyi-milyar-dolarlik-batarya-programina-davet-etti-41420167


Türk Telekom, enerji verimliliği çalışmaları kapsamında 1.700 
lokasyonuna kurduğu irili ufaklı güneş enerji sistemleriyle 
kapasitesini 2,3 MW’a çıkardı.

https://www.enerjigunlugu.net/turk-telekom-gunes-kapasitesini-23-mwa-cikardi-35697h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/turk-telekom-gunes-kapasitesini-23-mwa-cikardi-35697h.htm


28 Ocak’ta Metropolitan Hotels Ankara’da Türkiye-Japonya 
Jeotermal Enerji 2020 Çalıştayı’nda birçok katılımcı yer alacak.

https://www.enerjiportali.com/turkiye-japonya-jeotermal-enerji-calistayi-ankarada-duzenlenecek/
https://www.enerjiportali.com/turkiye-japonya-jeotermal-enerji-calistayi-ankarada-duzenlenecek/


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 2030’lu yıllarda 
Türkiye’de 1 milyon elektrikli araç olacağını öngörüldüğünü ve 
bakanlık olarak bu öngörü doğrultusunda çalışmalara başlandığını 
açıkladı.

https://yesilekonomi.com/1-milyon-elektrikli-arac-icin-planlama-calismasi-yapilacak/
https://yesilekonomi.com/1-milyon-elektrikli-arac-icin-planlama-calismasi-yapilacak/


Anadolu’nun iklim koşuluna uyum sağlayan ve yüksek verim 
alınması hedeflenen rüzgar türbini üretildi. Bu yıl içinde montajı 
yapılacak türbin, İzmir, Çanakkale ve Eskişehir’e kurulacak.

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/01/14/anadolunun-ruzgarina-gore-turbin-uretildi
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/01/14/anadolunun-ruzgarina-gore-turbin-uretildi


Bakanlıktan iklim değişikliğiyle mücadele için 30 basit tavsiye: 
Önlemlerin yer aldığı bir kitapçık hazırlandı

https://www.yenisafak.com/gundem/bakanliktan-iklim-degisikligiyle-mucadele-icin-30-basit-tavsiye-3522270
https://www.yenisafak.com/gundem/bakanliktan-iklim-degisikligiyle-mucadele-icin-30-basit-tavsiye-3522270


EBRD Türkiye’ye sağlayacağı finansmanı artırmayı planlıyor

https://yesilekonomi.com/ebrd-turkiyeye-saglayacagi-finansmani-artirmayi-planliyor/
https://yesilekonomi.com/ebrd-turkiyeye-saglayacagi-finansmani-artirmayi-planliyor/

