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http://www.guyad.org/Eklenti/186,2020-yili-subat-ayi-sonu-itibariyle-ulkemizin-birincil-.pdf?0


https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6640192736785907712


https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6640192736785907712


GENSED, GÜNDER, GÜYAD Güneş Dernekleri Başkanları, TC. Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Fatih Dönmez’i Ziyaret etti.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6640105912931495936
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6640105912931495936


Bloomberg HT Fokus programı GÜYAD Genel Sekreteri Av. Berke 
Aygün'e canlı yayında telefonla bağlandı ve Güzem Yılmaz yeni 
kanun teklifi ile ilgili görüşlerini sordu.



Yeni kanun tasarısının tartışıldığı GÜYAD toplantısı Zorlu Enerji ev 
sahipliğinde yapıldı.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6639133387128872961
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6639133387128872961


GÜYAD AİLESİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6640105544411566080
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6640105544411566080


Üyelerimizden Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın: 
“Kötü gidişin sonuna gelindi, herkes şapkasını önüne alıp yatırım 
planı yapmalı”

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/herkes-sapkasini-onune-alip-yatirim-plani-yapmali-41453754
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/herkes-sapkasini-onune-alip-yatirim-plani-yapmali-41453754


Üyelerimizden Akfen’in “Hijyen Sağlıktır” projesine ödül

http://petroturk.com/yenilenebilir/akfen-hijyen-sagliktir-projesine-odul
http://petroturk.com/yenilenebilir/akfen-hijyen-sagliktir-projesine-odul


Üyelerimizden Erikoğlu Sunsystem, Çatı Üstü GES Projelerine 
Devam Ediyor

https://www.solarbabatr.com/erikoglu-sunsystem-cati-ustu-ges-projelerine-devam-ediyor/
https://www.solarbabatr.com/erikoglu-sunsystem-cati-ustu-ges-projelerine-devam-ediyor/


Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde üyelerimizden Limak Enerji’ye 
ödül

http://petroturk.com/elektrik/enerji-ve-dogal-kaynaklar-zirvesinde-limak-enerjiye-odul
http://petroturk.com/elektrik/enerji-ve-dogal-kaynaklar-zirvesinde-limak-enerjiye-odul


Üyelerimizden Zorlu Enerji’nin Pakistan’daki GES projesinin ön 
lisansı iptal edildi

https://yesilekonomi.com/zorlu-enerjinin-pakistandaki-ges-projesinin-lisansi-iptal-edildi/
https://yesilekonomi.com/zorlu-enerjinin-pakistandaki-ges-projesinin-lisansi-iptal-edildi/


Türkiye ile Dünya Bankası, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği 
Projesi için, 3,8 milyon dolarlık hibe anlaşması onaylandı.

https://www.enerjigunlugu.net/kamu-binalarinda-enerji-verimliligi-projesine-ibrd-hibesi-36258h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/kamu-binalarinda-enerji-verimliligi-projesine-ibrd-hibesi-36258h.htm


Stanford Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre, 73 trilyon 
dolarlık yatırımla yüzde 100 temiz enerjiye geçebilir.

https://www.enerjiportali.com/73-trilyon-dolarlik-yatirimla-yuzde-100-temiz-enerji/
https://www.enerjiportali.com/73-trilyon-dolarlik-yatirimla-yuzde-100-temiz-enerji/


ETKB himayelerinde, EÜAŞ ve TEİAŞ tarafından düzenlenen “Elektrik 
İletim ve Üretiminde Enerji Verimliliği Sempozyumu” Ankara’da 
gerçekleştirildi.

http://petroturk.com/elektrik/elektrik-sempozyum
http://petroturk.com/elektrik/elektrik-sempozyum


Lisanssız üretimde dağıtım barası seviyeleri yükseltildi

https://yesilekonomi.com/lisanssiz-uretimde-dagitim-barasi-seviyeleri-yukseltildi/
https://yesilekonomi.com/lisanssiz-uretimde-dagitim-barasi-seviyeleri-yukseltildi/


MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, enerji 
politikalarında hızla ciddi ve radikal bir değişikliğe gidilerek, katılımcı 
ve demokratik bir enerji programına geçilmesi gerektiğini söyledi.

https://www.enerjigunlugu.net/turkyilmaz-enerji-politikalari-hizla-radikal-sekilde-degismeli-36260h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/turkyilmaz-enerji-politikalari-hizla-radikal-sekilde-degismeli-36260h.htm


Ekonomiye İlişkin “Torba Teklif”te Yenilenebilir Enerji Konusu

https://www.enerjiportali.com/ekonomiye-iliskin-torba-teklifte-yenilenebilir-enerji-konusu/
https://www.enerjiportali.com/ekonomiye-iliskin-torba-teklifte-yenilenebilir-enerji-konusu/


Enerjide acele kamulaştırma kararları

http://petroturk.com/yenilenebilir/enerji-acele-kamulastirma-kararlari-19
http://petroturk.com/yenilenebilir/enerji-acele-kamulastirma-kararlari-19


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan TL’ye 
geçiş sonrası yarışma şartnamelerinde eskalasyon belirleneceğini 
söyledi

https://yesilekonomi.com/yeka-yarismalarinda-eskalasyon-uygulanacak/
https://yesilekonomi.com/yeka-yarismalarinda-eskalasyon-uygulanacak/


Tayvan sularında 589 MW’lık rüzgar santrali kurulacak

https://www.enerjigunlugu.net/tayvan-sularinda-589-mwlik-ruzgar-santrali-kurulacak-36298h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/tayvan-sularinda-589-mwlik-ruzgar-santrali-kurulacak-36298h.htm


“Özel Şirketlerin Yenilenebilir Enerji Hacmi Yüzde 45’i Aştı”

https://www.enerjiportali.com/ozel-sirketlerin-yenilenebilir-enerji-hacmi-yuzde-45i-asti/
https://www.enerjiportali.com/ozel-sirketlerin-yenilenebilir-enerji-hacmi-yuzde-45i-asti/


EPDK Başkan Yardımcısı Ulutaş, elektrik dağıtım şirketlerine çeşitli 
alanlarda ek teşvik unsurları oluşturulabileceğinin işaretini verdi.

http://petroturk.com/elektrik/elektrik-dagitim-sirketlerine-ek-tesvik-sansi
http://petroturk.com/elektrik/elektrik-dagitim-sirketlerine-ek-tesvik-sansi


Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’de revize 
yapılacak

https://yesilekonomi.com/dagitim-sistemi-gelirinin-duzenlenmesi-hakkinda-tebligde-revize-yapilacak/
https://yesilekonomi.com/dagitim-sistemi-gelirinin-duzenlenmesi-hakkinda-tebligde-revize-yapilacak/


Bursa’ya 120 MW’lık Ulu RES kurulacak

https://www.enerjigunlugu.net/bursaya-120-mwlik-ulu-res-kurulacak-36255h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/bursaya-120-mwlik-ulu-res-kurulacak-36255h.htm


Antalya Valisi Münir Karaloğlu, katıldığı fuarda enerji verimliliği ve 
yenilenebilir enerji çalışmaları hakkında konuştu.

https://www.enerjiportali.com/antalya-valisi-yenilenebilir-enerji-verimlilik-uzerine-konustu/
https://www.enerjiportali.com/antalya-valisi-yenilenebilir-enerji-verimlilik-uzerine-konustu/


Jeotermal enerji konusunda dünyanın önde gelen üretim 
merkezlerinden Türkiye’de santrallerin ihtiyaç duyduğu makine ve 
ekipmanların yerlileştirilmesi için Manisa’da sektörün ilk Ar-Ge 
merkezi kuruldu.

http://petroturk.com/elektrik/jeotermal-disa-bagimliliga-karsi-ar-ge-merkezi-kurdular
http://petroturk.com/elektrik/jeotermal-disa-bagimliliga-karsi-ar-ge-merkezi-kurdular


Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi başladı

https://yesilekonomi.com/urkiyede-iklim-uyum-eyleminin-guclendirilmesi-projesi-basladi/
https://yesilekonomi.com/urkiyede-iklim-uyum-eyleminin-guclendirilmesi-projesi-basladi/


Karaman Belediyesi, işletmekte olduğu 4 MW kapasiteli güneş 
enerjisi santrali’nin kapasitesini 1 MW arttırarak 5 MW’a çıkaracak.

https://www.enerjigunlugu.net/karaman-belediyesi-gunes-santralinin-kapasitesini-arttiracak-36239h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/karaman-belediyesi-gunes-santralinin-kapasitesini-arttiracak-36239h.htm


Avustralya Su İşleri 50 Tesisine Güneş Enerjisi Kuracak

https://www.enerjiportali.com/avustralya-su-isleri-50-tesisine-gunes-enerjisi-kuracak/
https://www.enerjiportali.com/avustralya-su-isleri-50-tesisine-gunes-enerjisi-kuracak/


Enerji ithalatı faturası ocakta yüzde 6,1 arttı

http://petroturk.com/akaryakit/enerji-ithalati-faturasi-ocakta-yuzde-61-artti
http://petroturk.com/akaryakit/enerji-ithalati-faturasi-ocakta-yuzde-61-artti


Rize’nin Ardeşen ilçe Belediyesi, eski çöp depolama alanını 
rehabilite ederek sahada 2,86 MW kapasiteli Güneş Enerji Santrali 
(GES) kuracak.

https://www.enerjigunlugu.net/rize-ardesen-belediyesi-cop-depolama-sahasinda-ges-kuracak-36280h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/rize-ardesen-belediyesi-cop-depolama-sahasinda-ges-kuracak-36280h.htm


Maliyetler düştükçe, güneş enerjisi santralleri daha büyük 
ölçeklerde, 550 futbol sahası büyüklüğünde, geliştiriliyor.

https://www.enerjiportali.com/gunes-enerjisi-santralleri-550-futbol-sahasi-buyuklugunde/
https://www.enerjiportali.com/gunes-enerjisi-santralleri-550-futbol-sahasi-buyuklugunde/


Elektrik dağıtım sektöründe hedef belirlendi

http://petroturk.com/elektrik/elektrik-dagitim-sektorunde-hedef-belirlendi
http://petroturk.com/elektrik/elektrik-dagitim-sektorunde-hedef-belirlendi


Elektrik üretimi aralıkta yüzde 0,57 arttı

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrik-uretimi-aralikta-yuzde-0-57-artti-41456457
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrik-uretimi-aralikta-yuzde-0-57-artti-41456457


Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Adapazarı ilçesinde 
kuracağı 5 MW’lık güneş enerjisi santrali ile işlettiği bazı tesislerin 
elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılayacak.

https://www.enerjigunlugu.net/saski-adapazarinda-5-mwlik-ges-kuracak-36257h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/saski-adapazarinda-5-mwlik-ges-kuracak-36257h.htm


ABD, 2030’a kadar elektriğinin yüzde 20’sini rüzgardan üretebilir

http://petroturk.com/yenilenebilir/abd-2030a-kadar-elektriginin-yuzde-20sini-ruzgardan-uretebilir
http://petroturk.com/yenilenebilir/abd-2030a-kadar-elektriginin-yuzde-20sini-ruzgardan-uretebilir

