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Üyelerimizden Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, 
“SECOM ile Türkiye’de yaşam çözümleri ve deprem konularında 
yeni işlere imza atacağız” dedi.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/caliktan-japonya-hamlesi-41451205
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/caliktan-japonya-hamlesi-41451205


Üyelerimizden Enerjisa Enerji 2019’da büyüme hedeflerini aştı

http://petroturk.com/elektrik/enerjisa-enerji
http://petroturk.com/elektrik/enerjisa-enerji


Üyelerimizden Enerya, Aydın’da iç tesisat firması temsilcileriyle 
buluştu.

http://petroturk.com/dogalgaz/enerya-ic-tesisat-firmasi-temsilcileriyle-bulustu
http://petroturk.com/dogalgaz/enerya-ic-tesisat-firmasi-temsilcileriyle-bulustu


Üyelerimizden Tegnatia ile SMA 100 MW’lık invertör tedariği
anlaşması imzaladı

https://yesilekonomi.com/sma-tegnatia-ile-100-mwlik-invertor-tedarigi-anlasmasi-imzalandi/
https://yesilekonomi.com/sma-tegnatia-ile-100-mwlik-invertor-tedarigi-anlasmasi-imzalandi/


Üyelerimizden Zorlu Enerji ile Garanti BBVA arasında %100 
Yenilenebilir Enerji Anlaşması imzalandı.

https://yesilekonomi.com/garanti-bbva-ile-zorlu-enerji-yenilenebilir-enerji-alim-anlasmasi-imzaladi/
https://yesilekonomi.com/garanti-bbva-ile-zorlu-enerji-yenilenebilir-enerji-alim-anlasmasi-imzaladi/


Üyelerimizden Zorlu Enerji’nin ZES elektrikli araç şarj istasyonları 
Türkiye Petrolleri’nde

https://www.enerjigunlugu.net/zes-elektrikli-arac-sarj-istasyonlari-turkiye-petrollerinde-36184h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/zes-elektrikli-arac-sarj-istasyonlari-turkiye-petrollerinde-36184h.htm


Üyelerimizden Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, yeni bir halka arz 
çalışması planladıklarını söyledi.

https://yesilekonomi.com/zorlu-yenilenebilir-portfoyunu-halka-arz-etmeye-hazirlaniyor/
https://yesilekonomi.com/zorlu-yenilenebilir-portfoyunu-halka-arz-etmeye-hazirlaniyor/


İzmir’de düzenlenen Enerji Sohbetleri seminerine katılan TÜREB 
Başkanı Yıldırım, “Güneş ve rüzgar enerjisi kömür ile doğal gazın çok 
net bir şekilde önüne geçecek.” dedi.

http://petroturk.com/yenilenebilir/izmirde-enerji-sohbetleri-semineri-duzenlendi
http://petroturk.com/yenilenebilir/izmirde-enerji-sohbetleri-semineri-duzenlendi


Atatürk, Karakaya ve Keban Barajları'ndan elektrik üretiminde 
yüzde 106 artış yaşandı.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/3-barajda-elektrik-uretimi-artti-41449131
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/3-barajda-elektrik-uretimi-artti-41449131


Almanya’da son güneş ihalesinde düşük fiyat rekoru kırıldı

https://www.enerjigunlugu.net/almanyada-son-gunes-ihalesinde-dusuk-fiyat-rekoru-kirildi-36180h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/almanyada-son-gunes-ihalesinde-dusuk-fiyat-rekoru-kirildi-36180h.htm


Şebekeden bağımsız (off-grid) güneş enerjisi sektörü, son on yılda 
420 milyon kullanıcıya hizmet veren 1,75 milyar dolarlık yıllık bir 
pazara genişledi ve büyümeye de devam ediyor.

https://www.enerjiportali.com/sebekeden-bagimsiz-gunes-enerjisi-sektoru-hizla-buyuyor/
https://www.enerjiportali.com/sebekeden-bagimsiz-gunes-enerjisi-sektoru-hizla-buyuyor/


YEKA yarışmalarının TL üzerinden yapılması için kanun teklifi verildi

https://yesilekonomi.com/yeka-yarismalari-tl-uzerinden-yapilacak/
https://yesilekonomi.com/yeka-yarismalari-tl-uzerinden-yapilacak/


Türkiye ve Fas yenilenebilir enerjide ‘öncü’

http://petroturk.com/yenilenebilir/turkiye-ve-fas-yenilenebilir-enerji-oncu
http://petroturk.com/yenilenebilir/turkiye-ve-fas-yenilenebilir-enerji-oncu


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Mini YEKA 
yarışmalarımız için şartname ve sözleşme taslağı hazırlıklarımızı 
tamamladık. İnşallah yakın zamanda Resmi Gazete'de yarışma 
ilanını yayımlayacağız ve 2020'nin ilk yarısında ilk yarışmamızı 
gerçekleştireceğiz."dedi.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-donmez-mini-yeka-yarismasi-gerceklesecek-41453054
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-donmez-mini-yeka-yarismasi-gerceklesecek-41453054


Tokat’ın Zile ilçesinde belediye, 2,87 MW kapasiteli Güneş Enerjisi 
Santrali kurup işletecek.

https://www.enerjigunlugu.net/zile-belediyesi-3-mwlik-ges-kuracak-36171h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/zile-belediyesi-3-mwlik-ges-kuracak-36171h.htm


Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi 
(TESPAM), Dünya Enerji Görünümü raporunda 2100 yılının 
yenilenebilir enerji projeksiyonunu inceliyor.

https://www.enerjiportali.com/2100-yilinda-yenilenebilir-enerji-talebi-yuzde-274-artacak/
https://www.enerjiportali.com/2100-yilinda-yenilenebilir-enerji-talebi-yuzde-274-artacak/


UNDP ORKÖY PV projesi için ikinci ihale duyurusunu yayınladı

https://yesilekonomi.com/undp-orkoy-pv-projesi-icin-ikinci-ihale-duyurusunu-yayinladi/
https://yesilekonomi.com/undp-orkoy-pv-projesi-icin-ikinci-ihale-duyurusunu-yayinladi/


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Elektrik Üretim ve Elektrik 
Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://petroturk.com/elektrik/elektrik-uretim-depolama
http://petroturk.com/elektrik/elektrik-uretim-depolama


Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi İklim ve İleri Teknolojiden 
Sorumlu Direktör Vekili Livingston "Türkiye gibi zengin imalat 
ekonomisine sahip bir ülke, yerli batarya üretiminde stratejisini 
belirlemeli" dedi.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turkiyeye-dev-batarya-fabrikasi-kurulabilir-41452517
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turkiyeye-dev-batarya-fabrikasi-kurulabilir-41452517


Yunanistan maden sahalarında 3 GW’lık GES kuracak

https://www.enerjigunlugu.net/yunanistan-maden-sahalarinda-3-gwlik-ges-kuracak-36147h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/yunanistan-maden-sahalarinda-3-gwlik-ges-kuracak-36147h.htm


TÜİK’ten EPDK istatistiklerine ‘kalite belgesi’

http://petroturk.com/akaryakit/tuikten-epdk-istatistiklerine-kalite-belgesi
http://petroturk.com/akaryakit/tuikten-epdk-istatistiklerine-kalite-belgesi


Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması 
kapsamındaki elektrik santrallerine verilen teşviklerden toplam 
kurulu gücü 21 bin 49 megavatı bulan 817 santral yararlandı.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yenilenebilir-enerjiye-destek-41450691
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/yenilenebilir-enerjiye-destek-41450691


Küresel madencilik şirketi Rio Tinto demir madeninin elektriğini 
güneşten karşılayacak

https://www.enerjigunlugu.net/rio-tinto-demir-madeninin-elektrigini-gunesten-karsilayacak-36142h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/rio-tinto-demir-madeninin-elektrigini-gunesten-karsilayacak-36142h.htm


Çinli güneş paneli üreticisi HT-SAEE’nin Türkiye kolu olan HT Solar 
Enerji 2020 yılında türkiye pazarı için 250 MW’lık güneş paneli satış 
hedefi belirlediğini açıkladı.

https://yesilekonomi.com/ht-solar-2020de-turkiye-pazarina-250-mw-panel-satisi-hedefliyor/
https://yesilekonomi.com/ht-solar-2020de-turkiye-pazarina-250-mw-panel-satisi-hedefliyor/


Finlandiya Rüzgar Enerjisi Birliği, 3.400 rüzgar çiftliğinin proje 
listesinin mevcut elektrik tüketiminin yüzde 71’inden fazlasını 
kapsayacağını tahmin ediyor.

https://www.enerjiportali.com/ruzgar-enerjisi-birligi-rekor-sayida-res-projesi-planlandi/
https://www.enerjiportali.com/ruzgar-enerjisi-birligi-rekor-sayida-res-projesi-planlandi/


Kalkınma Yatırım Bankası’ndan jeotermal yatırımlara destek

http://petroturk.com/elektrik/kalkinma-yatirim-bankasindan-jeotermal-yatirimlara-destek
http://petroturk.com/elektrik/kalkinma-yatirim-bankasindan-jeotermal-yatirimlara-destek


Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (WindEurope) 2019 raporuna göre, AB 
ülkeleri geçen yıl elektrik ihtiyaçlarının %15’ini rüzgar enerjisinden 
elde etti. Türkiye’nin rüzgar enerjisinden elde ettiği elektrik üretimi 
ise artış göstererek %8’e yükseldi.

https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/turkiye-elektriginin-yuzde-8ini-ruzgar-enerjisinden-sagliyor-41450451
https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/turkiye-elektriginin-yuzde-8ini-ruzgar-enerjisinden-sagliyor-41450451


Singapur 2040’da içten yanmalı motorlu araçları yasaklayacak

https://yesilekonomi.com/singapur-2040da-icten-yanmali-motorlu-araclari-yasaklayacak/
https://yesilekonomi.com/singapur-2040da-icten-yanmali-motorlu-araclari-yasaklayacak/


Küresel güneş enerjisi yeni kapasite kurulumlarının bu yıl geçen yıla 
göre yüzde 10 artarak 110 GW’a ulaşması bekleniyor.

https://www.enerjigunlugu.net/guneste-yeni-kapasite-kurulumlari-bu-yil-110-gwa-ulasacak-36206h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/guneste-yeni-kapasite-kurulumlari-bu-yil-110-gwa-ulasacak-36206h.htm


“Güneş Kaplamaları” yenilenebilir enerji alanında büyük adım 
olarak binaların ve araçların enerji ihtiyacını karşılayacak.

https://www.enerjiportali.com/gunes-kaplamalari-araclara-ve-binalara-enerji-saglayacak/
https://www.enerjiportali.com/gunes-kaplamalari-araclara-ve-binalara-enerji-saglayacak/

