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Üyemiz Borusan EnBW Enerji, Saros RES için GE Yenilenebilir 
Enerji’yi seçti

http://petroturk.com/yenilenebilir/borusan-enbw-enerji-saros-res-icin-ge-yenilenebilir-enerjiyi-secti
http://petroturk.com/yenilenebilir/borusan-enbw-enerji-saros-res-icin-ge-yenilenebilir-enerjiyi-secti


Üyemiz Enerjisa Dağıtım Şirketleri’ne ESRI’den ödül

http://petroturk.com/elektrik/enerjisa-dagitim-sirketlerine-esriden-odul
http://petroturk.com/elektrik/enerjisa-dagitim-sirketlerine-esriden-odul


Üyemiz Kalyon Gruba 1 GW kurulu güce sahip olacak Konya 
Karapınar YEKA-1 GES'i bitirmesi için 36 ay ek süre verilecek.

https://www.haberturk.com/13-milyar-dolarlik-projeye-36-ay-sure-2504404-ekonomi
https://www.haberturk.com/13-milyar-dolarlik-projeye-36-ay-sure-2504404-ekonomi


Üyemiz Limak Enerji şirket çalışanlarının oluşturduğu Çevre Timi, 
faaliyet gösterdiği 4 ilde çevre temizliğine katkı sağlayarak, 
farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

http://petroturk.com/gaspower/limak-enerji-cevre-timi-projelerine-devam-ediyor
http://petroturk.com/gaspower/limak-enerji-cevre-timi-projelerine-devam-ediyor


“2023’te Türkiye’nin Kurulu Gücü 109 GW’ı Geçecek”

https://www.enerjiportali.com/2023te-turkiyenin-kurulu-gucu-109-gwi-gececek/
https://www.enerjiportali.com/2023te-turkiyenin-kurulu-gucu-109-gwi-gececek/


Bakan Dönmez'den "liyakat" vurgusu

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-donmezden-liyakat-vurgusu-41269979
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-donmezden-liyakat-vurgusu-41269979


Milyar dolarlık dev fonların yatırımlarını yenilenebilir enerjiye 
çevirdiğini söyleyen Fatih Birol, “Türkiye bu fonlar için çok önemli 
bir pazar. Yakın dönemde yenilenebilir enerjinin Suudi Arabistan’ı 
olabilir. ” dedi.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/enerji-fonlari-bize-aksin-41270173
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/enerji-fonlari-bize-aksin-41270173


Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrik-piyasasi-lisans-yonetmeliginde-degisiklik-41268146
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrik-piyasasi-lisans-yonetmeliginde-degisiklik-41268146


Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın'dan enerji verimliliği 
için önemli çağrı

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kalsindan-enerji-verimliligi-icin-onemli-cagri-41270389
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/kalsindan-enerji-verimliligi-icin-onemli-cagri-41270389


Sıfır Atık'ın uygulama takvimi belirlendi

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/sifir-atikin-uygulama-takvimi-belirlendi-41272129
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/sifir-atikin-uygulama-takvimi-belirlendi-41272129


Güneş enerjisi santralleri için yapay zekalı performans analizi

http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/gunes-enerjisi-santralleri-icin-yapay-zekali-performans-analizi-41269571
http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/gunes-enerjisi-santralleri-icin-yapay-zekali-performans-analizi-41269571


EPDK 11 şirkete lisans verdi

http://petroturk.com/lpg/epdk-11-sirkete-lisans-verdi
http://petroturk.com/lpg/epdk-11-sirkete-lisans-verdi


Rüzgar ve güneş ölçüm istasyonlarına ilişkin tebliğde değişiklik

http://petroturk.com/yenilenebilir/ruzgar-ve-gunes-olcum-istasyonlarina-iliskin-tebligde-degisiklik
http://petroturk.com/yenilenebilir/ruzgar-ve-gunes-olcum-istasyonlarina-iliskin-tebligde-degisiklik


TSKB 177 milyon Dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

https://yesilekonomi.com/tskb-177-milyon-dolarlik-sendikasyon-kredisi-sagladi/
https://yesilekonomi.com/tskb-177-milyon-dolarlik-sendikasyon-kredisi-sagladi/


Erzurum B.B. Güneş Enerjisi Yatırımlarına Bir Yenisi Ekliyor

https://www.enerjiportali.com/erzurum-b-b-gunes-enerjisi-yatirimlarina-bir-yenisi-ekliyor/
https://www.enerjiportali.com/erzurum-b-b-gunes-enerjisi-yatirimlarina-bir-yenisi-ekliyor/


Su Politikaları Derneği (SPD) tarafından 06 Temmuz 2019 günü 
gerçekleştirilen “HES’lerin Üretim Verimliliklerinin Teknik Analizi ve 
Öneriler” başlıklı yuvarlak masa toplantısının sonuç raporu 
yayımlandı. Rapor, HES’lerin üretim verimliliği açısından, 
potansiyelin çok altında kaldığını ortaya koyuyor.

https://www.enerjigunlugu.net/spd-hesler-verimli-isletilmiyor-33265h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/spd-hesler-verimli-isletilmiyor-33265h.htm


Küresel temiz enerji yatırımları %14 oranında geriledi

https://yesilekonomi.com/kuresel-temiz-enerji-yatirimlari-oraninda-geriledi/
https://yesilekonomi.com/kuresel-temiz-enerji-yatirimlari-oraninda-geriledi/


BP’nin ortak olduğu şirketin solar portföyü 4 GW’a yaklaştı

https://yesilekonomi.com/bpnin-ortak-oldugu-sirketin-solar-portfoyu-4-gwa-yaklasti/
https://yesilekonomi.com/bpnin-ortak-oldugu-sirketin-solar-portfoyu-4-gwa-yaklasti/


Siemens Gamesa ABD’nin en büyük yeniden güçlendirme siparişini 
aldı

https://yesilekonomi.com/siemens-gamesa-abdnin-en-buyuk-yeniden-guclendirme-siparisini-aldi/
https://yesilekonomi.com/siemens-gamesa-abdnin-en-buyuk-yeniden-guclendirme-siparisini-aldi/


Ingka Group 2025'e kadar IKEA'da tüm dağıtım araçlarının elektrikli 
olmasını hedefliyor.

https://www.solarbaba.com/every-ikea-delivery-is-now-made-with-an-electric-vehicle-in-shangai/
https://www.solarbaba.com/every-ikea-delivery-is-now-made-with-an-electric-vehicle-in-shangai/


Rüzgar Teksas’ın en büyük ikinci elektrik üretim kaynağı oldu

https://yesilekonomi.com/ruzgar-teksasin-en-buyuk-ikinci-elektrik-uretim-kaynagi-oldu/
https://yesilekonomi.com/ruzgar-teksasin-en-buyuk-ikinci-elektrik-uretim-kaynagi-oldu/


BloombegNEF’in “New Energy Outlook (NEO) raporuna göre, 2050 
yılında küresel elektrik üretiminin %22’si güneş enerjisinden, %26’sı 
rüzgar enerjisinden olacak.

https://www.enerjiportali.com/2050-yilina-kadar-15-145-gwlik-yeni-guc-santrali-kurulacak/
https://www.enerjiportali.com/2050-yilina-kadar-15-145-gwlik-yeni-guc-santrali-kurulacak/


Yunanistan rüzgar ve güneşe 322 MW daha kapasite sağladı

https://yesilekonomi.com/yunanistan-ruzgar-ve-gunese-322-mw-daha-kapasite-sagladi/
https://yesilekonomi.com/yunanistan-ruzgar-ve-gunese-322-mw-daha-kapasite-sagladi/


Asya, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminde 2017’de %39 
pay ile başı çekerken, güneş elektriğinin de yarısını üretti.

https://www.enerjigunlugu.net/asya-yenilenebilir-kaynaklardan-elektrik-uretiminde-basi-cekti-33242h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/asya-yenilenebilir-kaynaklardan-elektrik-uretiminde-basi-cekti-33242h.htm


Çin’den güneşe 248 milyon dolar destek

https://www.enerjigunlugu.net/cinden-gunese-248-milyon-dolar-destek-33264h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/cinden-gunese-248-milyon-dolar-destek-33264h.htm


Çin’in 2020 yılına kadar güneş enerjisi kurulu gücünün 250 GW'a ve 
rüzgar enerjisi kurulu gücünün de 230 GW'a çıkması bekleniyor.

https://www.enerjigunlugu.net/cinruzgar-ve-gunesten-elektrik-uretimini-artiriyor-33247h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/cinruzgar-ve-gunesten-elektrik-uretimini-artiriyor-33247h.htm

