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http://www.guyad.org/
https://twitter.com/guyadtr
https://www.linkedin.com/company/guyad/


https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6630052986842300417


http://www.guyad.org/Eklenti/176,2020-yili-ocak-ayi-sonu-itibariyle-ulkemizin-birincil-k-.pdf?0


http://www.guyad.org/Eklenti/178,2020-yilik-ocak-ayi-sonu-itibariyle-ulkemizin-birincil-.pdf?0


http://www.guyad.org/Eklenti/177,2020-yili-ocak-ayi-sonu-itibariyle-ulkemizin-birincil-k-.pdf?0


https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6630053560140734464


https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6630053560140734464


Konferans Danışma Kurulu çalışmalarını tamamladı.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6627589682093932544
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6627589682093932544


Üyelerimizden Borusan EnBW Enerji, 2017’de satın aldığı Kıyıköy
Rüzgâr Enerjisi Santrali’ne 20 ilave türbin inşa ederek tesisin kurulu 
kapasitesini 72 MW artıracak.

https://www.enerjiportali.com/borusan-enbw-enerji-20-ilave-ruzgar-turbini-insa-edecek/
https://www.enerjiportali.com/borusan-enbw-enerji-20-ilave-ruzgar-turbini-insa-edecek/


Üyelerimizden Zorlu Enerji, “Eşit Bi’Hayat” için Birleşmiş Milletler 
Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacıları arasında yer aldı.

http://petroturk.com/yenilenebilir/zorlu-enerji-esit-bihayat-icin-wepsi-imzaladi
http://petroturk.com/yenilenebilir/zorlu-enerji-esit-bihayat-icin-wepsi-imzaladi


Üyelerimizden Zorlu Enerji iştiraklerinden Nemrut Jeotermal 
Elektrik, Bitlis’in Tatvan ilçesinde altı ayrı noktada sondaj yaparak 
jeotermal kaynak arayacak.

https://www.enerjigunlugu.net/zorlu-bitliste-jeotermal-kaynak-arayacak-35882h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/zorlu-bitliste-jeotermal-kaynak-arayacak-35882h.htm


Aydın Valiliği’nden “havada JES’den kaynaklı zehirli gaz yok” 
açıklaması

https://www.jeotermalhaberler.com/aydin-valiliginden-havada-jesden-kaynakli-zehirli-gaz-yok-aciklamasi/
https://www.jeotermalhaberler.com/aydin-valiliginden-havada-jesden-kaynakli-zehirli-gaz-yok-aciklamasi/


Çin rüzgarda 210 GW’ı aştı

https://yesilekonomi.com/cin-ruzgarda-210-gwi-asti/
https://yesilekonomi.com/cin-ruzgarda-210-gwi-asti/


"Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi 
Çalıştayı"nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, Türkiye'nin enerji zengini bir ülke olmadığını ve bu 
nedenle verimliliğin hayati önem taşıdığını söyledi.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-acikladi-enerji-maliyeti-8-milyar-liranin-uzerinde-41433665
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-acikladi-enerji-maliyeti-8-milyar-liranin-uzerinde-41433665


Çin’in güneş enerjisi kurulu güç artışı yüzde 40 geriledi

https://yesilekonomi.com/cinin-gunes-enerjisi-kurulu-guc-artisi-yuzde40-geriledi/
https://yesilekonomi.com/cinin-gunes-enerjisi-kurulu-guc-artisi-yuzde40-geriledi/


2019 yılı Küresel Yenilenebilir Enerji Yatırımları Eğilimleri Raporu’na 
göre, yenilenebilir enerji kapasitesine yapılan küresel yatırım tutarı 
2019 sonunda 2,6 trilyon ABD dolarına ulaştı.

https://www.enerjiportali.com/turkiye-en-fazla-yatirim-yapan-19-ulke/
https://www.enerjiportali.com/turkiye-en-fazla-yatirim-yapan-19-ulke/


Çin’in elektrik üretim kapasitesi 2.000 GW’ı aştı

https://yesilekonomi.com/cinin-elektrik-uretim-kapasitesi-2-000-gwi-asti/
https://yesilekonomi.com/cinin-elektrik-uretim-kapasitesi-2-000-gwi-asti/


İskoçya’da gelgit enerjisiyle 4 bin eve elektrik sağlandı

http://petroturk.com/yenilenebilir/iskocyada-gelgit-enerjisiyle-4-bin-eve-elektrik-saglandi
http://petroturk.com/yenilenebilir/iskocyada-gelgit-enerjisiyle-4-bin-eve-elektrik-saglandi


Rüzgar enerjisi için 2028’e kadar 1 trilyon Dolar yatırım yapılacak

https://yesilekonomi.com/ruzgar-enerjisi-icin-2028e-kadar-1-trilyon-dolar-yatirim-yapilacak/
https://yesilekonomi.com/ruzgar-enerjisi-icin-2028e-kadar-1-trilyon-dolar-yatirim-yapilacak/


Enerji ithalatı faturası aralıkta yüzde 7,4 azaldı

https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/enerji-ithalati-faturasi-aralikta-yuzde-7-4-azaldi-6133757
https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/enerji-ithalati-faturasi-aralikta-yuzde-7-4-azaldi-6133757


İsrail 300 MW’lık Depolamalı GES için ihale duyurusu yayınladı

https://yesilekonomi.com/israil-300-mwlik-depolamali-ges-icin-ihale-duyurusu-yayinladi/
https://yesilekonomi.com/israil-300-mwlik-depolamali-ges-icin-ihale-duyurusu-yayinladi/


Elektrikli ve hibrit otomobil sayısı bir yılda üçe katlandı

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/otomobil/elektrikli-ve-hibrit-otomobil-sayisi-bir-yilda-uce-katlandi-41436266
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/otomobil/elektrikli-ve-hibrit-otomobil-sayisi-bir-yilda-uce-katlandi-41436266


Almanya’nın güneş gücü Kasım’da 270 MW arttı

https://yesilekonomi.com/almanya-gunes-gucu-kasimda-270-mw-artti/
https://yesilekonomi.com/almanya-gunes-gucu-kasimda-270-mw-artti/


Elektrik piyasasında vadeli işlem dönemi

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrik-piyasasinda-vadeli-islem-donemi-41436239
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrik-piyasasinda-vadeli-islem-donemi-41436239


ABD’nin güneş gücü artışı 2020’de rekor kıracak

https://yesilekonomi.com/abdnin-gunes-gucu-artisi-2020de-rekor-kiracak/
https://yesilekonomi.com/abdnin-gunes-gucu-artisi-2020de-rekor-kiracak/


Dünyanın En Büyük Yenilenebilir Enerji Alıcıları Belli Oldu

https://www.enerjiportali.com/dunyanin-en-buyuk-yenilenebilir-enerji-alicilari-belli-oldu/
https://www.enerjiportali.com/dunyanin-en-buyuk-yenilenebilir-enerji-alicilari-belli-oldu/


Almanya’da güneşe 501 MW kapasite tahsis edildi

https://yesilekonomi.com/almanyada-gunese-501-mw-kapasite-tahsis-edildi/
https://yesilekonomi.com/almanyada-gunese-501-mw-kapasite-tahsis-edildi/


EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz,”Keban elektrik santralinin iki ünitesinin 
jeneratörünü üretmek için onay aldık. İlk denemede başarısız olduk 
ancak yine sıfırdan başladık.” dedi.

http://petroturk.com/elektrik/euas-genel-muduru-alagozden-keban-aciklamasi
http://petroturk.com/elektrik/euas-genel-muduru-alagozden-keban-aciklamasi


Japonya’da güneş yarışması düşük kapasite tahsisi ile sonuçlandı

https://yesilekonomi.com/japonyada-gunes-yarismasi-dusuk-kapasite-tahsisi-ile-sonuclandi/
https://yesilekonomi.com/japonyada-gunes-yarismasi-dusuk-kapasite-tahsisi-ile-sonuclandi/


Portekiz’de 2022 ve 2023 yıllarında kapatılacak 1756 MW kapasiteli 
iki kömür santralinin açığını yeni kurulacak olan 1.158 MW 
kapasiteli üç HES kapatacak.

https://www.enerjigunlugu.net/portekizde-komurun-acigini-hesler-kapatacak-35941h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/portekizde-komurun-acigini-hesler-kapatacak-35941h.htm


Enerji Bakanlığı 2020 yılı Enerji Verimliliği Eğitim Planı’nı yayınladı

https://yesilekonomi.com/enerji-bakanligi-2020-yili-enerji-verimliligi-egitim-planini-yayinladi/
https://yesilekonomi.com/enerji-bakanligi-2020-yili-enerji-verimliligi-egitim-planini-yayinladi/


Almanya RES’lerde hız kesti

https://www.enerjigunlugu.net/almanya-reslerde-hiz-kesti-35940h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/almanya-reslerde-hiz-kesti-35940h.htm


Almanya’nın güneş enerjisi gücü 2019’da 4 GW’a yakın arttı

https://yesilekonomi.com/almanyanin-gunes-enerjisi-gucu-2019da-4-gwa-yakin-artti/
https://yesilekonomi.com/almanyanin-gunes-enerjisi-gucu-2019da-4-gwa-yakin-artti/


Meksika’nın güneş kapasitesi yüzde 62 arttı

https://www.enerjigunlugu.net/meksikanin-gunes-kapasitesi-yuzde-62-artti-35883h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/meksikanin-gunes-kapasitesi-yuzde-62-artti-35883h.htm


Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği taslağı görüşe açıldı

https://yesilekonomi.com/elektrik-piyasasi-tarifeler-yonetmeligi-taslagi-goruse-acildi/
https://yesilekonomi.com/elektrik-piyasasi-tarifeler-yonetmeligi-taslagi-goruse-acildi/


BM: Ekonomik ve Çevresel Etkiler Enerji Kaynaklarımızı 
Değiştirmemizi Zorunlu Kılıyor

https://www.enerjiportali.com/bm-ekonomik-ve-cevresel-etkiler-enerji-kaynaklarimizi-degistirmemizi-zorunlu-kiliyor/
https://www.enerjiportali.com/bm-ekonomik-ve-cevresel-etkiler-enerji-kaynaklarimizi-degistirmemizi-zorunlu-kiliyor/

