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GÜYAD Özel Oturumu, zirvenin ikinci günü olan 8 Ekim 2019’da 
09:00 - 11:00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

http://www.guyad.org/TR,397/guyad-yonetim-kurulu-baskani-cem-ozkok-7-ekim-2019-saat-.html
http://www.guyad.org/TR,397/guyad-yonetim-kurulu-baskani-cem-ozkok-7-ekim-2019-saat-.html


Üyemiz Akfen’in Artvin’deki Çiçekli HES’i üretime başladı

https://www.enerjigunlugu.net/akfenin-artvindeki-cicekli-hesi-uretime-basladi-34220h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/akfenin-artvindeki-cicekli-hesi-uretime-basladi-34220h.htm


Üyemiz Çalık Enerji’nin iştiraklerinden YEDAŞ’tan kan bağışı 
kampanyasına destek

http://petroturk.com/elektrik/yedastan-kan-bagisi-kampanyasina-destek
http://petroturk.com/elektrik/yedastan-kan-bagisi-kampanyasina-destek


Üyemiz Kalyon Enerji ilk güneş panellerini Mayıs’ta üretmiş olacak

https://yesilekonomi.com/kalyon-enerji-ilk-gunes-panellerini-mayista-uretmis-olacak/
https://yesilekonomi.com/kalyon-enerji-ilk-gunes-panellerini-mayista-uretmis-olacak/


Üyemiz Limak, Bursa basınını bowling turnuvasında buluşturdu

http://petroturk.com/elektrik/limak-bursa-basinini-en-enerjik-bowling-turnuvasinda-bulusturdu
http://petroturk.com/elektrik/limak-bursa-basinini-en-enerjik-bowling-turnuvasinda-bulusturdu


Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Hakan Yıldırım BloombergHT
kanalında katıldığı bir programda Türkiye rüzgar enerjisi sektöründe 
10 yıllık bir dönemde güçlü bir ekosistem yaratma başarısının 
gösterildiğini ve çok güzel hikayeler yaşanıldığını söyledi.

https://yesilekonomi.com/ruzgarda-kotu-hikaye-yaratmamamiz-lazim/
https://yesilekonomi.com/ruzgarda-kotu-hikaye-yaratmamamiz-lazim/


“Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 39’a yükselteceğiz”

http://petroturk.com/yenilenebilir/yenilenebilir-enerjinin-payini-yuzde-39a-yukseltecegiz
http://petroturk.com/yenilenebilir/yenilenebilir-enerjinin-payini-yuzde-39a-yukseltecegiz


Ağustos ayı elektrik üretiminde yenilenebilir kaynak payı %40,96 
oldu

https://yesilekonomi.com/agustos-ayi-elektrik-uretiminde-yenilenebilir-kaynak-payi-96-oldu/
https://yesilekonomi.com/agustos-ayi-elektrik-uretiminde-yenilenebilir-kaynak-payi-96-oldu/


EÜAŞ: Yenilenebilir Enerjiden Elektrik Üretiminde Rekor Kırdık!

https://www.enerjiportali.com/euas-yenilenebilir-enerjiden-elektrik-uretiminde-rekor-kirdik/
https://www.enerjiportali.com/euas-yenilenebilir-enerjiden-elektrik-uretiminde-rekor-kirdik/


Güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal enerji santrali 
yatırımcıları, bu tesislerde üretilen elektriğe verilen fiyat alım 
garantisinin 2020 yerine 2021 yılının bitiminde sona ermesini istedi.

https://www.enerjigunlugu.net/yenilenebilirciler-yekdemde-sure-uzatimi-istedi-34210h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/yenilenebilirciler-yekdemde-sure-uzatimi-istedi-34210h.htm


Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Hakan Yıldırım Green
Power’a özel açıklamalarda bulundu.

http://petroturk.com/green-power/ruzgarda-ikinci-yari-basladi
http://petroturk.com/green-power/ruzgarda-ikinci-yari-basladi


EPDK’da rüzgar projelerinin finansmanı görüşüldü

https://yesilekonomi.com/epdkda-ruzgar-projelerinin-finansmani-gorusuldu/
https://yesilekonomi.com/epdkda-ruzgar-projelerinin-finansmani-gorusuldu/


TÜİK, yılın ilk 6 ayında konutlarda ve sanayide kullanılan elektrik ve 
doğal gaza ilişkin fiyat istatistiklerini yayımladı.

http://petroturk.com/elektrik/elektrik-ve-dogal-gaz-fiyat-istatistikleri-aciklandi
http://petroturk.com/elektrik/elektrik-ve-dogal-gaz-fiyat-istatistikleri-aciklandi


Dönmez’den ‘Depremde Enerji Güvenliği’ne Dair Önemli 
Açıklamalar

https://www.linkedin.com/posts/enerjigazetesi_d%C3%B6nmezden-depremde-enerji-g%C3%BCvenli%C4%9Fine-activity-6583387345507229697-3Ywd
https://www.linkedin.com/posts/enerjigazetesi_d%C3%B6nmezden-depremde-enerji-g%C3%BCvenli%C4%9Fine-activity-6583387345507229697-3Ywd


Ukrayna enerji sektörüne Türk yatırımcıları bekliyor

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/09/26/ukrayna-enerji-sektorune-turk-yatirimcilari-bekliyor
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/09/26/ukrayna-enerji-sektorune-turk-yatirimcilari-bekliyor


İzmir Rüzgar Sempozyumu ve Sergisi açılıyor!

https://www.medyaege.com.tr/izmir-ruzgar-sempozyumu-ve-sergisi-aciliyor-123747h.htm
https://www.medyaege.com.tr/izmir-ruzgar-sempozyumu-ve-sergisi-aciliyor-123747h.htm


Ankara’nın Yenimahalle ilçesi sınırları içinde bulunan pazar 
yerlerinin üzerine güneş panelleri yerleştirilecek.

https://www.enerjigunlugu.net/ankara-yenimahalle-pazar-yeri-catilarina-gunes-panelleri-yerlestirilecek-34192h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/ankara-yenimahalle-pazar-yeri-catilarina-gunes-panelleri-yerlestirilecek-34192h.htm


Elbistan Belediyesi, Tüm Parklarını GES İle Aydınlatacak!

https://www.enerjiportali.com/elbistan-belediyesi-tum-parklarini-ges-ile-aydinlatacak/
https://www.enerjiportali.com/elbistan-belediyesi-tum-parklarini-ges-ile-aydinlatacak/


Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) 3 MW gücünde 
güneş enerjisi santralinin yatırım sürecinin devam ettiğini açıkladı.

https://yesilekonomi.com/dosab-3-mwlik-ges-yatirimi-yapiyor/
https://yesilekonomi.com/dosab-3-mwlik-ges-yatirimi-yapiyor/


IPCC'nin yeni yayımladığı rapora göre, okyanus sıcaklığının artış hızı 
20. yüzyılın sonundan beri ikiye katlandı. Çalışma, emisyonlar 
azaltılmazsa okyanusların geçen yüzyıla göre 10 kat daha hızlı 
yükseleceğini de ortaya koyuyor.

https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_ipccnin-yeni-yay%C4%B1mlad%C4%B1%C4%9F%C4%B1-rapora-g%C3%B6re-okyanus-activity-6582639693895135232-9o6L
https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_ipccnin-yeni-yay%C4%B1mlad%C4%B1%C4%9F%C4%B1-rapora-g%C3%B6re-okyanus-activity-6582639693895135232-9o6L


Güneş enerjisiyle iletişim çözümü

https://www.sabah.com.tr/teknokulis/haberler/2019/09/26/gunes-enerjisiyle-iletisim-cozumu
https://www.sabah.com.tr/teknokulis/haberler/2019/09/26/gunes-enerjisiyle-iletisim-cozumu


Nordex Söke RES projesine 110 MW’lık türbin sağlayacak

https://yesilekonomi.com/nordex-soke-res-projesine-110-mwlik-turbin-saglayacak/
https://yesilekonomi.com/nordex-soke-res-projesine-110-mwlik-turbin-saglayacak/


Basmane Garı kendi elektriğini üretiyor

https://www.sabah.com.tr/egeli/2019/09/26/basmane-gari-kendi-elektrigini-uretiyor
https://www.sabah.com.tr/egeli/2019/09/26/basmane-gari-kendi-elektrigini-uretiyor


GES maksimum saatlik puantı 7/8/2019 saat 13”de 4814 MW oldu; 
yaz puantında gündüz klima yükü artık GES”ler tarafından 
karşılanıyor..

https://www.linkedin.com/posts/kemal-uslu-80b36b34_ges-maksimum-saatlik-puant%C4%B1-782019-saat-activity-6583676801518837760-DFy6
https://www.linkedin.com/posts/kemal-uslu-80b36b34_ges-maksimum-saatlik-puant%C4%B1-782019-saat-activity-6583676801518837760-DFy6


https://www.linkedin.com/posts/activity-6583596782637330432-ANkx


Singapur’a 14 Milyar Dolarlık GES Yatırımı Yapılacak

https://www.enerjiportali.com/singapura-14-milyar-dolarlik-ges-yatimi-yapilacak/
https://www.enerjiportali.com/singapura-14-milyar-dolarlik-ges-yatimi-yapilacak/


İskoçya yakında elektriğinin tamamını yenilenebilirden sağlayacak

https://www.enerjigunlugu.net/iskocya-yakinda-elektriginin-tamamini-yenilenebilirden-saglayacak-34221h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/iskocya-yakinda-elektriginin-tamamini-yenilenebilirden-saglayacak-34221h.htm


Özbekistan’ın ilk rüzgar santralinin inşaatına başlandı

http://petroturk.com/yenilenebilir/ozbekistanin-ilk-ruzgar-santralinin-insaatina-baslandi
http://petroturk.com/yenilenebilir/ozbekistanin-ilk-ruzgar-santralinin-insaatina-baslandi


İngiltere İşçi Partisi 10 yılda 52 GW’lık rüzgar yatırımı hedefliyor

https://yesilekonomi.com/ingiltere-isci-partisi-10-yilda-52-gwlik-ruzgar-yatirimi-hedefliyor/
https://yesilekonomi.com/ingiltere-isci-partisi-10-yilda-52-gwlik-ruzgar-yatirimi-hedefliyor/


Tayvan cumhurbaşkanı Su Tseng-chang, 2019-2020 hedefleri 
arasında güneş enerjisi kapasitesini 3.7 GW daha artıracaklarını ve 
yenilenebilir enerji sektörüne 7.5 milyar dolarlık yatırım 
yapacaklarını açıkladı.

https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_tayvan-cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1-su-tseng-chang-2019-activity-6584045357519392768-Rpw3
https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_tayvan-cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1-su-tseng-chang-2019-activity-6584045357519392768-Rpw3

