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


ICCI - GÜYAD Özel Oturumu 29 Mayıs'ta 13:30 - 15:00 saatleri 
arasında gerçekleştirilecek.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6535444390716940288
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6535444390716940288


GÜYAD üst yönetimi Sayın Abdullah Tancan’la sektördeki gelişmeleri 
paylaştı.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6536637916582563840
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6536637916582563840


Üyemiz Engie ve EDP denizüstü rüzgara 15 milyon euro yatıracak

https://www.enerjigunlugu.net/engie-ve-edp-denizustu-ruzgara-15-milyon-euro-yatiracak-32531h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/engie-ve-edp-denizustu-ruzgara-15-milyon-euro-yatiracak-32531h.htm


Üyemiz Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, 
çalışmalarında bütün amaçlarının müşteri memnuniyetini en üst 
seviyeye taşımak olduğunu söyledi.

https://www.enerjigunlugu.net/ozdemir-amacimiz-en-ust-duzeyde-musteri-memnuniyeti-32571h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/ozdemir-amacimiz-en-ust-duzeyde-musteri-memnuniyeti-32571h.htm


Üyemiz Zorlu Enerji Filistin’de şirket kurdu

http://petroturk.com/elektrik/zorlu-enerji-filistinde-sirket-kurdu
http://petroturk.com/elektrik/zorlu-enerji-filistinde-sirket-kurdu


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "(YEKA RES-2) Dört 
yarışmaya toplam 9 istekli çıktı."

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ruzgar-enerjisi-yekaya-9-talip-/1489551
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ruzgar-enerjisi-yekaya-9-talip-/1489551


“Lisanssız üretim başvurularında sunulması gereken bilgi belgeler 
listesi”, “Üretim tesisi devir başvurularında sunulması gereken bilgi 
ve belgeler listesi” ve “Birleşme, bölünme, unvan ve nev’i değişikliği 
ile pay devri başvurularında sunulması gereken bilgi belgeler listesi” 
kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://petroturk.com/akaryakit/epdknin-kurul-kararlari-resmi-gazetede-2
http://petroturk.com/akaryakit/epdknin-kurul-kararlari-resmi-gazetede-2


ETKB, 7 Adımda Lisanssız Elektrik Üretimini Açıkladı

https://www.enerjiportali.com/etkb-7-adimda-lisanssiz-elektrik-uretimini-acikladi/
https://www.enerjiportali.com/etkb-7-adimda-lisanssiz-elektrik-uretimini-acikladi/


TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski: ‘’Türkiye gibi 
iklim değişikliğiyle ilgili risklere çok açık bir ülke olarak, sağlam bir 
altyapı yatırımı yapmamız gerekirken karbonsuzlaşmayı, 
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğini de önceliklendirmeliyiz.’’

http://petroturk.com/yenilenebilir/iklim-degisikligiyle-mucadele-yeni-is-firsatlari-sunuyor
http://petroturk.com/yenilenebilir/iklim-degisikligiyle-mucadele-yeni-is-firsatlari-sunuyor


Enerji Şirketleri Arasında Alım-Satım İşlemleri Hız Kazandı

https://www.enerjiportali.com/enerji-sirketleri-arasinda-alim-satim-islemleri-hiz-kazandi/
https://www.enerjiportali.com/enerji-sirketleri-arasinda-alim-satim-islemleri-hiz-kazandi/


JES'lerin elektrik üretimindeki payı ilk kez yüzde 3'ü aştı

https://www.enerjigunlugu.net/jeslerin-elektrik-uretimindeki-payi-ilk-kez-yuzde-3u-asti-32493h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/jeslerin-elektrik-uretimindeki-payi-ilk-kez-yuzde-3u-asti-32493h.htm


Elektrik piyasasında küresel işlem değeri 2018’de rekor kırdı

http://petroturk.com/elektrik/elektrik-piyasasinda-kuresel-islem-degeri-2018de-rekor-kirdi
http://petroturk.com/elektrik/elektrik-piyasasinda-kuresel-islem-degeri-2018de-rekor-kirdi


YEKA RES-2 yarışmaları 30 Mayıs’ta yapılacak

http://petroturk.com/yenilenebilir/yeka-res-2-yarismalari-30-mayista-yapilacak
http://petroturk.com/yenilenebilir/yeka-res-2-yarismalari-30-mayista-yapilacak


Sıfır Atık Projesi İle 10.786 kWh Enerji Tasarrufu Elde Edildi!

https://www.enerjiportali.com/sifir-atik-projesi-ile-10-786-kwh-enerji-tasarrufu-elde-edildi/
https://www.enerjiportali.com/sifir-atik-projesi-ile-10-786-kwh-enerji-tasarrufu-elde-edildi/


EPPEN Başkanı Dr. Volkan Özdemir: “Türkiye’nin topyekûn makro 
bir enerji politikasına ihtiyacı var”

http://petroturk.com/dogalgaz/turkiyenin-topyekun-makro-bir-enerji-politikasina-ihtiyaci-var
http://petroturk.com/dogalgaz/turkiyenin-topyekun-makro-bir-enerji-politikasina-ihtiyaci-var


IEA: Küresel Enerji Yatırımları Sabitlendi

https://www.enerjiportali.com/iea-kuresel-enerji-yatirimlari-sabitlendi/
https://www.enerjiportali.com/iea-kuresel-enerji-yatirimlari-sabitlendi/


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Hayalim ülkeyi enerjide 
dışa bağımlılıktan kurtarmak

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-donmez-hayalim-ulkeyi-enerjide-disa-bagimliliktan-kurtarmak/1489849
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-donmez-hayalim-ulkeyi-enerjide-disa-bagimliliktan-kurtarmak/1489849


2019’un birim enerji başına öngörülen YEKDEM maliyetleri 
güncellendi

http://petroturk.com/yenilenebilir/2019un-birim-enerji-basina-ongorulen-yekdem-maliyetleri-guncellendi
http://petroturk.com/yenilenebilir/2019un-birim-enerji-basina-ongorulen-yekdem-maliyetleri-guncellendi


SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Değer Saygın, 2026’da 
Türkiye’nin elektrik üretiminin yarısından fazlasının yenilenebilir 
kaynaklardan karşılanabileceğini belirtti.

http://petroturk.com/yenilenebilir/anadoluda-yenilenebilir-enerji-potansiyeli-yuksek
http://petroturk.com/yenilenebilir/anadoluda-yenilenebilir-enerji-potansiyeli-yuksek


OSTİM’e yenilenebilir enerji tabanlı imar planı

https://www.enerjigunlugu.net/ostime-yenilenebilir-enerji-tabanli-imar-plani-32536h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/ostime-yenilenebilir-enerji-tabanli-imar-plani-32536h.htm


ABD, Tükiye’nin Fotovoltaik Ticaretindeki Vergi Muafiyetini Kaldırdı!

https://www.enerjiportali.com/abd-tukiyenin-fotovoltaik-ticaretindeki-vergi-muafiyetini-kaldirdi/
https://www.enerjiportali.com/abd-tukiyenin-fotovoltaik-ticaretindeki-vergi-muafiyetini-kaldirdi/


Avrupa Birliği (AB) ile Dünya Bankası arasında Orta Asya'nın su ve 
enerji güvenliğinin artırılması için 7 milyon avro hibe tahsis 
edilmesine ilişkin anlaşma imzalandı.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/su-ve-enerji-guvenligine-7-milyon-avroluk-destek-41223122
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/su-ve-enerji-guvenligine-7-milyon-avroluk-destek-41223122

