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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.

http://www.guyad.org/TR,486/bloomberg-ht-fokus-programi-guyad-genel-sekreteri-av-be-.html
http://www.guyad.org/TR,486/bloomberg-ht-fokus-programi-guyad-genel-sekreteri-av-be-.html


Solar İstanbul’da GÜYAD Oturumu 11 Mart 2020 Çarşamba günü 
14:30 – 15:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

https://www.solaristanbul.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/Solar-Istanbul-Konferans-Programi_TR-0303.pdf
https://www.solaristanbul.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/Solar-Istanbul-Konferans-Programi_TR-0303.pdf


Üyelerimizden Enerya, iç tesisat firması temsilcileriyle bir araya 
geldi

http://petroturk.com/dogalgaz/enerya-ic-tesisat-firmasi-temsilcileriyle-bir-araya-geldi
http://petroturk.com/dogalgaz/enerya-ic-tesisat-firmasi-temsilcileriyle-bir-araya-geldi


Üyelerimizden Göktekin Enerji’den Lisanslı GES Hamlesi

https://www.solarbabatr.com/goktekin-enerjiden-lisansli-ges-hamlesi/
https://www.solarbabatr.com/goktekin-enerjiden-lisansli-ges-hamlesi/


Üyelerimizden Göktekin Enerji İş Leasing İle İşbirliği Protokolü 
İmzaladı

https://www.solarbabatr.com/goktekin-enerji-is-leasing-ile-isbirligi-protokolu-imzaladi/
https://www.solarbabatr.com/goktekin-enerji-is-leasing-ile-isbirligi-protokolu-imzaladi/


Üyelerimizden Kontek, Ekonomist Dergisi’nde Yer Aldı

https://www.ekonomist.com.tr/enerji/25-yilda-esco-sirket-haline-donustu.html
https://www.ekonomist.com.tr/enerji/25-yilda-esco-sirket-haline-donustu.html


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca bu yıl üçüncüsü 
düzenlenecek, Üyelerimizden Zorlu Enerjinin ana sponsoru olduğu, 
“Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” ödüllerinin jürisinde yer alan 
Zorlu Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, ödüllere ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

http://petroturk.com/akaryakit/turkiyeye-enerji-veren-kadin-farkindalik-yaratacak
http://petroturk.com/akaryakit/turkiyeye-enerji-veren-kadin-farkindalik-yaratacak


11-13 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşecek Solar İstanbul, fuara paralel olarak 
düzenlenecek çeşitli oturumlarda alanında uzman isimlerin 
katılımıyla 3 gün boyunca sürecek olan konferanslara ev sahipliği 
yapıyor.

https://www.solaristanbul.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/Solar-Istanbul-Konferans-Programi_TR-0303.pdf
https://www.solaristanbul.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/Solar-Istanbul-Konferans-Programi_TR-0303.pdf


Hibrit santral düzenlemeleri yayınlandı

https://yesilekonomi.com/hibrit-santral-duzenlemeleri-yayinlandi/
https://yesilekonomi.com/hibrit-santral-duzenlemeleri-yayinlandi/


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığına atanan Mustafa 
Yılmaz, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

https://www.enerjiportali.com/yilmaz-enerji-alaninda-calismak-yuksek-enerji-ister/
https://www.enerjiportali.com/yilmaz-enerji-alaninda-calismak-yuksek-enerji-ister/


EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz yemin ederek göreve başladı

http://petroturk.com/akaryakit/epdk-baskani-mustafa-yilmaz-yargitayda-yemin-etti
http://petroturk.com/akaryakit/epdk-baskani-mustafa-yilmaz-yargitayda-yemin-etti


TSKB iki RES projesine 83 milyon dolar kredi sağladı

https://yesilekonomi.com/tskb-iki-res-projesine-83-milyon-dolar-kredi-sagladi/
https://yesilekonomi.com/tskb-iki-res-projesine-83-milyon-dolar-kredi-sagladi/


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Elektrikli Şarj İstasyonları 
Zorunlu Olacak

https://www.enerjiportali.com/bakan-kurum-elektrikli-sarj-istasyonlari-zorunlu-olacak/
https://www.enerjiportali.com/bakan-kurum-elektrikli-sarj-istasyonlari-zorunlu-olacak/


Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, çatıların bağlı bulundukları binadan 
bağımsız değerlendirildiği mevzuat altyapısına ihtiyaç olduğunu 
söyledi.

https://www.enerjigunlugu.net/catilar-icin-bagimsiz-yapi-statusu-36322h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/catilar-icin-bagimsiz-yapi-statusu-36322h.htm


2020’nin ilk iki ayında 80 elektrikli, 2.128 hibrit otomobil satıldı

https://yesilekonomi.com/2020nin-ilk-iki-ayinda-80-elektrikli-2-128-hibrit-otomobil-satildi/
https://yesilekonomi.com/2020nin-ilk-iki-ayinda-80-elektrikli-2-128-hibrit-otomobil-satildi/


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Güneş Enerjili Mobil Sinyalizasyon 
Kurdu

https://www.enerjiportali.com/sanliurfa-b-b-gunes-enerjili-mobil-sinyalizasyon-kurdu/
https://www.enerjiportali.com/sanliurfa-b-b-gunes-enerjili-mobil-sinyalizasyon-kurdu/


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, petrol ve LPG 
piyasasında faaliyet gösterecek şirketlere 15 yeni lisans verdi.

http://petroturk.com/akaryakit/epdk-15-yeni-lisans-verdi
http://petroturk.com/akaryakit/epdk-15-yeni-lisans-verdi


5 milyar dolarlık yatırım beklentisi

https://www.yenisafak.com/ekonomi/5-milyar-dolarlik-yatirim-beklentisi-3527915
https://www.yenisafak.com/ekonomi/5-milyar-dolarlik-yatirim-beklentisi-3527915


Meksika Rüzgar Enerjisine 1,3 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

https://www.enerjiportali.com/meksika-ruzgar-enerjisine-13-milyar-dolar-yatirim-yapacak/
https://www.enerjiportali.com/meksika-ruzgar-enerjisine-13-milyar-dolar-yatirim-yapacak/


Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde 
değişiklik

http://petroturk.com/elektrik/elektrik-piyasasi-baglanti-ve-sistem-kullanim-yonetmeliginde-degisiklik-2
http://petroturk.com/elektrik/elektrik-piyasasi-baglanti-ve-sistem-kullanim-yonetmeliginde-degisiklik-2


Elektriğini üretene yeşil tarife

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/03/03/elektrigini-uretene-yesil-tarife
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/03/03/elektrigini-uretene-yesil-tarife


EBRD, Türkiye’de akıllı şebeke yatırımlarına yöneleceğini açıkladı. 
Kurum Direktörü Nandita Parshad, bu yıl 1 milyar avroluk yatırım 
planladıklarını belirterek, “Türkiye ve Orta Asya, yenilenebilir enerji 
alanında uluslararası yatırımcıların radarında” dedi

https://www.yenisafak.com/ekonomi/ebrd-akilli-yatirima-odaklanacak-3527783
https://www.yenisafak.com/ekonomi/ebrd-akilli-yatirima-odaklanacak-3527783


TurSEFF değerlendirmesine göre, enerji verimliliği, Türkiye için 
“yerli ve milli enerji kaynağı” olarak kabul edilecek kadar stratejik 
bir öneme sahip ve gelecek dönemde bu alanda yatırımların 
artması kaçınılmaz görünüyor.

http://petroturk.com/yenilenebilir/enerji-verimliligi-turkiye-icin-yerli-ve-milli-enerji-kaynagi
http://petroturk.com/yenilenebilir/enerji-verimliligi-turkiye-icin-yerli-ve-milli-enerji-kaynagi


Nordex Türkiye’den 120 MW'lik türbin siparişi aldı

https://www.enerjigunlugu.net/nordex-turkiyeden-120-mwlik-turbin-siparisi-aldi-36380h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/nordex-turkiyeden-120-mwlik-turbin-siparisi-aldi-36380h.htm


Türkiye'nin elektrik tüketimi şubatta yüzde 6,99 arttı

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turkiyenin-elektrik-tuketimi-subatta-yuzde-6-99-artti-41459036
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turkiyenin-elektrik-tuketimi-subatta-yuzde-6-99-artti-41459036


Sanayi tesislerinin güneş enerjisi talebi artıyor

http://petroturk.com/yenilenebilir/sanayi-tesislerinin-gunes-enerjisi-talebi-artiyor
http://petroturk.com/yenilenebilir/sanayi-tesislerinin-gunes-enerjisi-talebi-artiyor


Enerji uzmanı kadınlar sektörden umutlu

https://www.enerjigunlugu.net/enerji-uzmani-kadinlar-sektorden-umutlu-36341h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/enerji-uzmani-kadinlar-sektorden-umutlu-36341h.htm


Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) kentteki rekreasyon alanlarına 
kuracağı güneş enerjisi santralleriyle (GES), parkların kendi 
elektriğini üretmesini sağlayacak.

https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/buyuk-parklar-kendi-elektrigini-uretecek-41459720
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/buyuk-parklar-kendi-elektrigini-uretecek-41459720


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl üçüncüsü 
düzenlenecek “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” ödül töreninin jüri 
üyeleriyle bir araya geldi.

http://petroturk.com/akaryakit/bakan-donmez-turkiyeye-enerji-veren-kadinlar-jurisiyle-bulustu
http://petroturk.com/akaryakit/bakan-donmez-turkiyeye-enerji-veren-kadinlar-jurisiyle-bulustu


Slovakya ilk yenilenebilir enerji ihalesini gerçekleştirecek

https://www.enerjigunlugu.net/slovakya-ilk-yenilenebilir-enerji-ihalesini-gerceklestirecek-36318h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/slovakya-ilk-yenilenebilir-enerji-ihalesini-gerceklestirecek-36318h.htm


İngiliz hükümetinden elektrikli araçlara 37 milyon sterlinlik yatırım

http://petroturk.com/elektrik/ingiliz-hukumetinden-elektrikli-araclara-37-milyon-sterlinlik-yatirim
http://petroturk.com/elektrik/ingiliz-hukumetinden-elektrikli-araclara-37-milyon-sterlinlik-yatirim

