
10 ŞUBAT 2020

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


Üyelerimizden Zorlu Enerji’ye ait Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik 
Üretimi A.Ş. şirketinin üyelerimizden Akfen Yenilenebilir Enerji 
A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı İmbat Enerji A.Ş.’ye satış işleminin 
tamamlandığı açıklandı.

https://yesilekonomi.com/zorlunun-akfene-ruzgar-enerjisi-santrali-satisi-tamamlandi/
https://yesilekonomi.com/zorlunun-akfene-ruzgar-enerjisi-santrali-satisi-tamamlandi/


Isıtma Sektöründe Yenilenebilir Enerjinin Rolü

https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2020/02/Is%C4%B1tma-Sekt%C3%B6r%C3%BCnde-Yenilenebilir-Enerjinin-Rol%C3%BC.pdf
https://www.shura.org.tr/wp-content/uploads/2020/02/Is%C4%B1tma-Sekt%C3%B6r%C3%BCnde-Yenilenebilir-Enerjinin-Rol%C3%BC.pdf


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sadece yenilenebilir 
enerji kaynaklarından üretilen elektriği tüketmek isteyen kullanıcılar 
için bir tarife üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-donmez-acikladi-elektrikte-yeni-tarife-yolda-41439408
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-donmez-acikladi-elektrikte-yeni-tarife-yolda-41439408


JESDER Başkanı Ufuk Şentürk: Jeotermalde YEKDEM’in devamlılığı 
şart

https://www.enerjigunlugu.net/senturk-jeotermalde-yekdemin-devamliligi-sart-35984h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/senturk-jeotermalde-yekdemin-devamliligi-sart-35984h.htm


Birleşik Krallık’ta güneş enerjisi santrali sayısı 1 milyonu geçti

https://yesilekonomi.com/birlesik-krallikta-gunes-enerjisi-santrali-sayisi-1-milyonu-gecti/
https://yesilekonomi.com/birlesik-krallikta-gunes-enerjisi-santrali-sayisi-1-milyonu-gecti/


“15 Yıllık Yenilenebilir Enerji Yatırım Tutarı 4,3 Trilyon Dolar”

https://www.enerjiportali.com/15-yillik-yenilenebilir-enerji-yatirim-tutari-43-trilyon-dolar/
https://www.enerjiportali.com/15-yillik-yenilenebilir-enerji-yatirim-tutari-43-trilyon-dolar/


Enerji ithalatı faturası 2019’da yüzde 4,2 azaldı

http://petroturk.com/elektrik/enerji-ithalati-faturasi-2019da-yuzde-42-azaldi
http://petroturk.com/elektrik/enerji-ithalati-faturasi-2019da-yuzde-42-azaldi


EkoRE’ye sağlanacak proje bazlı yatırım teşviğinde değişiklik yapıldı

https://yesilekonomi.com/ekoreye-saglanacak-proje-bazli-yatirim-tesviginde-degisiklik-yapildi/
https://yesilekonomi.com/ekoreye-saglanacak-proje-bazli-yatirim-tesviginde-degisiklik-yapildi/


EkoRE: “Kredi faiz desteğinden kendi talebimiz ile feragat ettik”

https://yesilekonomi.com/ekore-kredi-faiz-desteginden-kendi-talebimiz-ile-feragat-ettik/
https://yesilekonomi.com/ekore-kredi-faiz-desteginden-kendi-talebimiz-ile-feragat-ettik/


Türkiye'nin elektrik tüketimi ocakta yüzde 3 arttı

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turkiyenin-elektrik-tuketimi-ocakta-yuzde-3-artti-41441919
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turkiyenin-elektrik-tuketimi-ocakta-yuzde-3-artti-41441919


Polatlı Belediyesi 2 MW’lık GES kuracak

https://www.enerjigunlugu.net/polatli-belediyesi-2-mwlik-ges-kuracak-35975h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/polatli-belediyesi-2-mwlik-ges-kuracak-35975h.htm


Çevre Etiketi Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

https://yesilekonomi.com/cevre-etiketi-kurulu-ilk-toplantisini-gerceklestirdi/
https://yesilekonomi.com/cevre-etiketi-kurulu-ilk-toplantisini-gerceklestirdi/


On Yılda Verimlilik Artırıcı Projeler Raporu

https://www.enerjiportali.com/on-yilda-verimlilik-artirici-projeler-raporu/
https://www.enerjiportali.com/on-yilda-verimlilik-artirici-projeler-raporu/


11. Türkiye Enerji Zirvesi 1. Danışma Kurulu toplandı

http://petroturk.com/akaryakit/11-turkiye-enerji-zirvesi-1-danisma-kurulu-toplandi
http://petroturk.com/akaryakit/11-turkiye-enerji-zirvesi-1-danisma-kurulu-toplandi


Kitle fonlaması işlemleri için kanun değişikliği önerildi

https://yesilekonomi.com/kitle-fonlamasi-islemleri-icin-kanun-degisikligi-onerildi/
https://yesilekonomi.com/kitle-fonlamasi-islemleri-icin-kanun-degisikligi-onerildi/


Yenilenebilir enerjiye katılım finansman desteği

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yenilenebilir-enerjiye-katilim-finansman-destegi-41441613
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yenilenebilir-enerjiye-katilim-finansman-destegi-41441613


ENSİA Başkanı Hüseyin Vatansever, yeni yapılan binalarda çatı GES 
zorunluluğu getirilmesi gerektiğini söyledi.

https://www.enerjigunlugu.net/ensia-baskani-vatansever-cati-gesler-zorunlu-olmali-36021h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/ensia-baskani-vatansever-cati-gesler-zorunlu-olmali-36021h.htm


“İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi (İklimIN) 
Projesi” Kapanış Konferansı ve Töreni 5 Şubat 2020 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirildi.

https://yesilekonomi.com/iklimin-kapanis-konferansi-yapildi/
https://yesilekonomi.com/iklimin-kapanis-konferansi-yapildi/


Dünyanın dört bir yanında şirkete sahip Wood Mackenzie, 
önümüzdeki on yıl boyunca gerçekleşecek güneş enerjisi 
piyasasındaki trendleri açıkladı.

https://www.enerjiportali.com/2020-2030-gunes-enerjisi-pazarinda-en-buyuk-6-trend/
https://www.enerjiportali.com/2020-2030-gunes-enerjisi-pazarinda-en-buyuk-6-trend/


İngiltere’de elektrikli otobüs şehri oluşturulacak

http://petroturk.com/elektrik/ingilterede-elektrikli-otobus-sehri-olusturulacak
http://petroturk.com/elektrik/ingilterede-elektrikli-otobus-sehri-olusturulacak


Fas güneş enerjisi yatırımları için 400 MW kapasite tahsis edecek

https://yesilekonomi.com/fas-gunes-enerjisi-yatirimlari-icin-400-mw-kapasite-tahsis-edecek/
https://yesilekonomi.com/fas-gunes-enerjisi-yatirimlari-icin-400-mw-kapasite-tahsis-edecek/


İngiltere'de hükümet, yeni dizel, benzinli ve hibrit araç satışının 
yasaklanması için öngörülen tarihi 2035 yılına çekti.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/ingilterede-hibrit-dahil-fosil-yakitla-calisan-araclarin-satisi-2035e-cekildi-41439791
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/ingilterede-hibrit-dahil-fosil-yakitla-calisan-araclarin-satisi-2035e-cekildi-41439791


IRENA: Yenilenebilir dünyanın birincil enerji üretim kaynağı olabilir

https://www.enerjigunlugu.net/irena-yenilenebilir-dunyanin-birincil-enerji-uretim-kaynagi-olabilir-35995h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/irena-yenilenebilir-dunyanin-birincil-enerji-uretim-kaynagi-olabilir-35995h.htm


Avrupa’nın elektrik üretim kaynaklı emisyonları yüzde 12 geriledi

https://yesilekonomi.com/avrupanin-elektrik-uretim-kaynakli-emisyonlari-yuzde-12-geriledi/
https://yesilekonomi.com/avrupanin-elektrik-uretim-kaynakli-emisyonlari-yuzde-12-geriledi/


Dünyanın dört bir yanında şirkete sahip Wood Mackenzie, 
önümüzdeki on yıl boyunca gerçekleşecek rüzgar enerjisi 
piyasasındaki trendleri açıkladı.

https://www.enerjiportali.com/ruzgar-enerjisi-2020-ve-sonrasi-icin-4-trend/
https://www.enerjiportali.com/ruzgar-enerjisi-2020-ve-sonrasi-icin-4-trend/


NYSERDA’dan temiz enerji şirketlerine 6 milyon dolarlık fon

http://petroturk.com/yenilenebilir/nyserdadan-temiz-enerji-sirketlerine-6-milyon-dolarlik-fon
http://petroturk.com/yenilenebilir/nyserdadan-temiz-enerji-sirketlerine-6-milyon-dolarlik-fon


ABD rüzgar gücü 105 GW’ı aştı

https://yesilekonomi.com/abd-ruzgar-gucu-105-gwi-asti/
https://yesilekonomi.com/abd-ruzgar-gucu-105-gwi-asti/


Avrupa denizüstü (offshore) rüzgar enerjisi santrali kurulumları 
2019 yılında yıllık yüzde 38 oranında artarak yeni bir rekora imza 
attı.

https://www.enerjigunlugu.net/avrupa-2019da-denizustu-ruzgar-kurulumlarinda-rekor-kirdi-36006h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/avrupa-2019da-denizustu-ruzgar-kurulumlarinda-rekor-kirdi-36006h.htm


Danimarka merkezli enerji firması Orsted, faaliyetlerini karbon nötr 
olarak sürdürmek için girişimlerde bulunuyor.

http://petroturk.com/yenilenebilir/orsted-karbon-notr-bir-sirket-olmak-istiyor
http://petroturk.com/yenilenebilir/orsted-karbon-notr-bir-sirket-olmak-istiyor


İsrail enerji altyapısı için siber güvenlik merkezi kurdu

https://yesilekonomi.com/israil-enerji-altyapisi-icin-siber-guvenlik-merkezi-kurdu/
https://yesilekonomi.com/israil-enerji-altyapisi-icin-siber-guvenlik-merkezi-kurdu/


ABD’li hizmet kuruluşu Duke Yenilenebilir Enerji, Teksas’taki en 
büyük güneş enerjisi projesinin faaliyete geçtiğini duyurdu.

https://www.enerjiportali.com/teksastaki-en-buyuk-ges-projesi-faaliyete-gecti/
https://www.enerjiportali.com/teksastaki-en-buyuk-ges-projesi-faaliyete-gecti/


İzmir’in güneş enerjili durak sayısı 250’ye çıkacak

https://yesilekonomi.com/izmirin-gunes-enerjili-durak-sayisi-250ye-cikacak/
https://yesilekonomi.com/izmirin-gunes-enerjili-durak-sayisi-250ye-cikacak/


Etihad Havayolları’ndan 2050 için sıfır emisyon hedefi

http://petroturk.com/yenilenebilir/etihad-havayollarindan-2050-icin-sifir-emisyon-hedefi
http://petroturk.com/yenilenebilir/etihad-havayollarindan-2050-icin-sifir-emisyon-hedefi


Yunanistan 500 MW’lık yenilenebilir ihalesi düzenleyecek

https://www.enerjigunlugu.net/yunanistan-500-mwlik-yenilenebilir-ihalesi-duzenleyecek-35967h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/yunanistan-500-mwlik-yenilenebilir-ihalesi-duzenleyecek-35967h.htm


Avrupa’nın güneş gücü 2019’da 23 GW arttı

https://yesilekonomi.com/avrupanin-gunes-gucu-2019da-23-gw-artti/
https://yesilekonomi.com/avrupanin-gunes-gucu-2019da-23-gw-artti/


Fransız Total, Adani Group’un Hindistan’da geliştireceği 2000 MW’ın
üzerindeki güneş projelerinin yarısını 510 milyon dolara satın aldı.

https://www.enerjigunlugu.net/total-adani-ile-hindistanda-gunes-santralleri-kuracak-36018h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/total-adani-ile-hindistanda-gunes-santralleri-kuracak-36018h.htm


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Elektrik Su Havagazı Otobüs Troleybüs 
(ESHOT) Genel Müdürlüğü üç yeni güneş enerjisi santrali yapmayı 
planladığını açıkladı.

https://yesilekonomi.com/eshot-gunes-enerjisi-gucunu-45-mwa-cikaracak/
https://yesilekonomi.com/eshot-gunes-enerjisi-gucunu-45-mwa-cikaracak/


Shell, Avustralya’da kuracağı ve kömür kaynaklı gaz faaliyetleri için 
kullanacağı 120MW Gangarri Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulum 
çalışmalarına başladı.

https://www.enerjigunlugu.net/shell-komur-bazli-gaz-uretiminde-gunes-elektrigi-kullanacak-36031h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/shell-komur-bazli-gaz-uretiminde-gunes-elektrigi-kullanacak-36031h.htm

