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Üyelerimizden Enerjisa Enerji altyapı ve şebeke yatırımları için 
Garanti BBVA’dan 400 milyon TL tutarında kredi sağladı.

https://yesilekonomi.com/enerjisa-2020-yatirimlari-icin-400-milyon-tl-kredi-sagladi/
https://yesilekonomi.com/enerjisa-2020-yatirimlari-icin-400-milyon-tl-kredi-sagladi/


Üyelerimizden Enerjisa Enerji TEİD’e katıldı

https://www.enerjigunlugu.net/enerjisa-enerji-teide-katildi-35835h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/enerjisa-enerji-teide-katildi-35835h.htm


Üyelerimizden Limak Enerji, vatandaşların enerji tasarrufu 
sağlaması için ekip kurdu.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/limak-enerji-tasarruf-icin-ekip-kurdu-41424689
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/limak-enerji-tasarruf-icin-ekip-kurdu-41424689


Rekabet Kurulu, üyelerimizden Polat Enerji’nin Doruk Enerji ve 
Poyraz Enerji’yi devralmasına izin verdi.

https://www.enerjigunlugu.net/polat-enerjinin-doruk-ve-poyrazi-devralmasina-rk-izni-35792h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/polat-enerjinin-doruk-ve-poyrazi-devralmasina-rk-izni-35792h.htm


Üyelerimizden Zorlu Enerji Tekkehamam JES için önlisans aldı

https://yesilekonomi.com/zorlu-enerji-tekkehamam-jes-icin-onlisans-aldi/
https://yesilekonomi.com/zorlu-enerji-tekkehamam-jes-icin-onlisans-aldi/


TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “Bu yıl rüzgar sektörü için 
belirleyici bir yıl olacak. 4 bin 500 megavat büyüklüğündeki 
bekleyen projelerin tamamlanması Yenilenebilir Kaynak Alanları 
Destekleme Mekanizmasının devam etmesine bağlı.” dedi.

http://petroturk.com/yenilenebilir/ruzgarin-yonunu-yekdem-belirleyecek
http://petroturk.com/yenilenebilir/ruzgarin-yonunu-yekdem-belirleyecek


Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, sanayicinin enerji 
maliyetini düşürmesi için Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyet gösteren firmaların çatılarına güneş enerji sistemi 
uygulanması için ilgili bakanlıkların harekete geçmesi gerektiğini 
söyledi.

http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/antalya/mhpli-baskandan-gunes-onerisi-41427024
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/antalya/mhpli-baskandan-gunes-onerisi-41427024


Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Türkmentokat Mahallesinde 1811 
kWe kurulu gücünde “Güneş Enerji Santrali” kurup işletecek.

https://www.enerjigunlugu.net/odunpazari-belediyesi-gunes-enerjisi-santrali-kuracak-35763h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/odunpazari-belediyesi-gunes-enerjisi-santrali-kuracak-35763h.htm


Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği değişiklik 
taslağı görüşe açıldı

https://yesilekonomi.com/elektrik-piyasasi-baglanti-ve-sistem-kullanim-yonetmeligi-degisiklik-taslagi-goruse-acildi/
https://yesilekonomi.com/elektrik-piyasasi-baglanti-ve-sistem-kullanim-yonetmeligi-degisiklik-taslagi-goruse-acildi/


Dünyada iklim değişikliğiyle mücadele çabaları hızlanırken, küresel 
petrol ve gaz sektörünün enerji dönüşümünü 2030’a kadar 
ertelemeleri ve emisyonlarını azaltamamaları durumunda 1,2 
trilyon dolarlık sermayenin atıl kalabileceği öngörülüyor.

http://petroturk.com/akaryakit/petrol-ve-gaz-sirketleri-donusumde-gecikirse-trilyon-dolarlik-sermaye-atil-kalabilir
http://petroturk.com/akaryakit/petrol-ve-gaz-sirketleri-donusumde-gecikirse-trilyon-dolarlik-sermaye-atil-kalabilir


Enerji verimliliği yönetmeliğinde değişiklik

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/enerji-verimliligi-yonetmeliginde-degisiklik-41428251
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/enerji-verimliligi-yonetmeliginde-degisiklik-41428251


Avusturya, iklim değişikliğiyle mücadele hedefi kapsamında 2030 
yılına kadar 1 milyon çatıya güneş enerjisi sistemi kuracak.

https://www.enerjigunlugu.net/avusturya-10-yilda-1-milyon-catiyi-guneslendirecek-35783h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/avusturya-10-yilda-1-milyon-catiyi-guneslendirecek-35783h.htm


Yapı Kredi yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi

https://yesilekonomi.com/yapi-kredi-yesil-tahvil-ihraci-gerceklestirdi/
https://yesilekonomi.com/yapi-kredi-yesil-tahvil-ihraci-gerceklestirdi/


Avrupa’daki en büyük GES’in inşası tamamlandı

http://petroturk.com/yenilenebilir/avrupadaki-en-buyuk-gesin-insasi-tamamlandi
http://petroturk.com/yenilenebilir/avrupadaki-en-buyuk-gesin-insasi-tamamlandi


Yenilenebilirde teşvik miktarı 38 milyar lirayı aştı

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yenilenebilirde-tesvik-miktari-38-milyar-lirayi-asti-41424554
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yenilenebilirde-tesvik-miktari-38-milyar-lirayi-asti-41424554


Söke Belediyesi 1,4 MW’lık GES kuracak

https://www.enerjigunlugu.net/soke-belediyesi-14-mwlik-ges-kuracak-35842h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/soke-belediyesi-14-mwlik-ges-kuracak-35842h.htm


Yeşil tahvil ihracı 250 milyar dolara ulaştı

https://yesilekonomi.com/yesil-tahvil-ihraci-250-milyar-dolara-ulasti/
https://yesilekonomi.com/yesil-tahvil-ihraci-250-milyar-dolara-ulasti/


Galler’den temiz enerji hamlesi

http://petroturk.com/yenilenebilir/gallerden-temiz-enerji-hamlesi
http://petroturk.com/yenilenebilir/gallerden-temiz-enerji-hamlesi


Türk Telekom, Ağrı'da güneş enerjili baz istasyonunu devreye aldı.

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/01/23/turk-telekomdan-agriya-gunes-enerjili-baz-istasyonu
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/01/23/turk-telekomdan-agriya-gunes-enerjili-baz-istasyonu


Çin Orta Afrika’ya 15 MW’lık GES bağışladı

https://www.enerjigunlugu.net/cin-orta-afrikaya-15-mwlik-ges-bagisladi-35833h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/cin-orta-afrikaya-15-mwlik-ges-bagisladi-35833h.htm


Türkiye 2030 Elektrikli Ulaşım Yol Haritası çalıştayı gerçekleşti

https://yesilekonomi.com/turkiye-2030-elektrikli-ulasim-yol-haritasi-calistayi-gerceklesti/
https://yesilekonomi.com/turkiye-2030-elektrikli-ulasim-yol-haritasi-calistayi-gerceklesti/


Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, yeni yılla birlikte rüzgar 
enerjisindeki hedefin 10 GW sınırını aşmak olduğunu söyledi.

http://petroturk.com/yenilenebilir/2020de-ruzgar-enerjisinde-hedef-10-gw-sinirini-gecmek
http://petroturk.com/yenilenebilir/2020de-ruzgar-enerjisinde-hedef-10-gw-sinirini-gecmek


Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayesinde 
"Türkiye'nin Enerji Güvenliği" başlıklı çalıştay yapıldı.

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/01/22/turkiyenin-enerji-guvenligi-calistayi-yapildi
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/01/22/turkiyenin-enerji-guvenligi-calistayi-yapildi


SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, YEKDEM’e Alternatif 
Mekanizmaları İnceledi

https://www.enerjiportali.com/shura-enerji-donusumu-merkezi-yekdeme-alternatif-mekanizmalari-inceledi/
https://www.enerjiportali.com/shura-enerji-donusumu-merkezi-yekdeme-alternatif-mekanizmalari-inceledi/


İskoç SSE şirketi, Kuzey Denizi’nde 3,6 GW kapasiteli dünyanın en 
büyük denizüstü rüzgar santrali Dogger Bank RES’in kurulum 
çalışmalarına başladı.

https://www.enerjigunlugu.net/dunyanin-en-buyuk-denizustu-ruzgar-santrali-insasina-baslandi-35849h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/dunyanin-en-buyuk-denizustu-ruzgar-santrali-insasina-baslandi-35849h.htm


İngiltere’den Afrika’daki temiz enerji projelerine destek

http://petroturk.com/yenilenebilir/ingiltereden-afrikadaki-temiz-enerji-projelerine-50-milyon-sterlin
http://petroturk.com/yenilenebilir/ingiltereden-afrikadaki-temiz-enerji-projelerine-50-milyon-sterlin


Van’da 50 MW Gücünde Rüzgar Enerjisi Santrali Kurulacak

https://www.enerjiportali.com/vanda-50-mw-gucunde-ruzgar-enerjisi-santrali-kurulacak/
https://www.enerjiportali.com/vanda-50-mw-gucunde-ruzgar-enerjisi-santrali-kurulacak/


Fosil yakıt zengini Kazakistan yenilenebilire yöneliyor

https://www.enerjigunlugu.net/fosil-yakit-zengini-kazakistan-yenilenebilire-yoneliyor-35761h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/fosil-yakit-zengini-kazakistan-yenilenebilire-yoneliyor-35761h.htm


PÜİS, akaryakıt istasyonlarının enerji ihtiyaçlarının güneş 
enerjisinden elde edilmesi bir protokol imzaladı.

http://petroturk.com/yenilenebilir/puis-ve-solaray-enerjiden-onemli-isbirligi
http://petroturk.com/yenilenebilir/puis-ve-solaray-enerjiden-onemli-isbirligi


Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri Yenilenebilir Enerji de İddialı

https://www.enerjiportali.com/ortadogu-ve-afrika-ulkeleri-yenilenebilir-enerji-de-iddiali/
https://www.enerjiportali.com/ortadogu-ve-afrika-ulkeleri-yenilenebilir-enerji-de-iddiali/


İran'da HES'lerde elektrik üretimi yüzde 218 arttı

https://www.enerjigunlugu.net/iranda-heslerde-elektrik-uretimi-yuzde-218-artti-35820h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/iranda-heslerde-elektrik-uretimi-yuzde-218-artti-35820h.htm


AB’de yenilenebilir enerjinin payı arttı

http://petroturk.com/yenilenebilir/avrupanin-yenilenebilir-enerjisi-artti
http://petroturk.com/yenilenebilir/avrupanin-yenilenebilir-enerjisi-artti


Vestas, Sıfır Atık Rüzgar Türbinleri Üretecek

https://www.enerjiportali.com/vestas-sifir-atik-ruzgar-turbinleri-uretecek/
https://www.enerjiportali.com/vestas-sifir-atik-ruzgar-turbinleri-uretecek/

