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GÜYAD Başkanı Cem Özkök, Bloomberg HT Üst Düzey programında 
Arzu Maliki’nin güneş enerjisi sektörüyle ilgili sorularını yanıtladı

http://www.guyad.org/TR,409/guyad-baskani-cem-ozkok-bloomberg-ht-ust-duzey-programi-.html
http://www.guyad.org/TR,409/guyad-baskani-cem-ozkok-bloomberg-ht-ust-duzey-programi-.html


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


JESDER 3.Genel Kurul Toplantısı İzmir Kaya Termal Otel’de 
Gerçekleştirilmiştir. Yeni Yönetimin Hayırlı Olmasını Dileriz.
GÜYAD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök JESDER Başkan 
Yardımcısı Seçildi.

http://www.guyad.org/TR,410/jesder-3genel-kurul-toplantisi-izmir-kaya-termal-otelde-.html
http://www.guyad.org/TR,410/jesder-3genel-kurul-toplantisi-izmir-kaya-termal-otelde-.html


Üyelerimizden Borusan EnBW 10 yaşına girdi. Şirketin portföyünün 
tamamını yenilenebilir kaynaklara dayalı santraller oluşturuyor

https://yesilekonomi.com/borusan-enbw-10-yasina-girdi/
https://yesilekonomi.com/borusan-enbw-10-yasina-girdi/


Üyelerimizden GÜRİŞ Holding tarafından yapımı ve yatırımı 
gerçekleştirilen, Afyonkarahisar ili Sandıklı İlçesinde yer alan 100 
MW’lık Kocatepe RES’in ilk türbinleri elektrik üretimine başladı.

https://www.enerjiportali.com/100-mwlik-kocatepe-res-uretime-basladi/
https://www.enerjiportali.com/100-mwlik-kocatepe-res-uretime-basladi/


Üyelerimizden Sanko Enerji, 51 MW’lık Gazi 9 Rüzgâr Enerji Santrali 
için GE’nin Cypress rüzgar türbinlerini kullanacağını duyurdu.

https://www.enerjiportali.com/gazi-9-res-icin-anlasma-saglandi/
https://www.enerjiportali.com/gazi-9-res-icin-anlasma-saglandi/


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya’nın başkenti 
Moskova’da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında 
düzenlenen “Yenilenebilir Enerji Gelişiminde Küresel Engeller ve 
Trendler” başlıklı oturumda bir konuşma yaptı.

http://petroturk.com/yenilenebilir/enerji-projeleri-turkiye-ile-rusya-arasindaki-guveni-gosteriyor
http://petroturk.com/yenilenebilir/enerji-projeleri-turkiye-ile-rusya-arasindaki-guveni-gosteriyor


Merkez Bankası Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayınladı

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/merkez-bankasi-fiyat-gelismeleri-raporunu-yayinladi-41343737
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/merkez-bankasi-fiyat-gelismeleri-raporunu-yayinladi-41343737


Dağıtım bedelleri bir yıl önceye göre %56 arttı

https://yesilekonomi.com/dagitim-bedelleri-bir-yil-onceye-gore-yuzde56-artti/
https://yesilekonomi.com/dagitim-bedelleri-bir-yil-onceye-gore-yuzde56-artti/


Temmuz ayında Türkiye lisanssız elektrik üretiminde güneş 
enerjisinin payı yüzde 96’nın üzerine çıktı.

https://www.enerjigunlugu.net/lisanssiz-elektrik-uretiminde-gunesin-payi-yuzde-96-34283h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/lisanssiz-elektrik-uretiminde-gunesin-payi-yuzde-96-34283h.htm


SHURA’dan Türkiye’de enerji dönüşümünün finansmanı raporu

http://petroturk.com/yenilenebilir/shuradan-turkiyenin-ilk-enerji-donusumunun-finansmani-raporu
http://petroturk.com/yenilenebilir/shuradan-turkiyenin-ilk-enerji-donusumunun-finansmani-raporu


Türkiye'nin elektrik tüketimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 0,37 azalarak 24 milyar 123 milyon 772 bin kilovatsaate 
geriledi.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrik-tuketimi-eylulde-azaldi-41342283
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrik-tuketimi-eylulde-azaldi-41342283


Enerji sektörüne 245 milyar TL’lik yatırım için teşvik belgesi sağlandı

https://yesilekonomi.com/enerji-sektorune-245-milyar-tllik-yatirim-icin-tesvik-belgesi-saglandi/
https://yesilekonomi.com/enerji-sektorune-245-milyar-tllik-yatirim-icin-tesvik-belgesi-saglandi/


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara yerleşkesinde güneş enerjisi 
ile çalışan şarj üniteli banklar kullanıma sunuldu.

https://www.enerjigunlugu.net/odtu-ankara-yerleskesinde-gunes-enerjili-sarj-uniteli-banklar-kuruldu-34243h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/odtu-ankara-yerleskesinde-gunes-enerjili-sarj-uniteli-banklar-kuruldu-34243h.htm


Ordu Büyükşehir Belediyesi, Su ve Güneşten Elektrik Üretmeye 
Hazırlanıyor

https://www.enerjiportali.com/ordu-su-ve-gunesten-elektrik-uretmeye-hazirlaniyor/
https://www.enerjiportali.com/ordu-su-ve-gunesten-elektrik-uretmeye-hazirlaniyor/


IICEC ‘Türkiye Enerji Görünümü’yle sektörün röntgenini çekti

http://petroturk.com/dogalgaz/iicec-turkiye-enerji-gorunumuyle-sektorun-rontgenini-cekti
http://petroturk.com/dogalgaz/iicec-turkiye-enerji-gorunumuyle-sektorun-rontgenini-cekti


Türkiye Varlık Fonu'ndan enerji sektörüne yatırım planı

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turkiye-varlik-fonundan-enerji-sektorune-yatirim-plani-41343035
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turkiye-varlik-fonundan-enerji-sektorune-yatirim-plani-41343035


Elektrik depolama tesisleri için kabul yönetmeliği taslağı yayınlandı

https://yesilekonomi.com/elektrik-depolama-tesisleri-icin-kabul-yonetmeligi-taslagi-yayinlandi/
https://yesilekonomi.com/elektrik-depolama-tesisleri-icin-kabul-yonetmeligi-taslagi-yayinlandi/


Amasya’ya 5 MW’lık lisanssız güneş enerjisi santrali kurulacak

https://www.enerjigunlugu.net/amasyaya-5-mwlik-lisanssiz-gunes-enerjisi-santrali-kurulacak-34255h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/amasyaya-5-mwlik-lisanssiz-gunes-enerjisi-santrali-kurulacak-34255h.htm


Enerji sektörü siber tehdit baskısı altında

http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/enerji-sektoru-siber-tehdit-baskisi-altinda-41342997
http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/enerji-sektoru-siber-tehdit-baskisi-altinda-41342997


Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği yayınlandı
Yöntem yenilenebilir enerji yatırımları için de alternatif bir 
finansman modeli olarak kullanılabilecek

https://yesilekonomi.com/paya-dayali-kitle-fonlamasi-tebligi-yayinlandi/
https://yesilekonomi.com/paya-dayali-kitle-fonlamasi-tebligi-yayinlandi/


Emirates Havayolu, kurduğu güneş enerjisi santrali ile Emirates
Uçak İçi İkram tesislerinde elektrik tüketiminden kaynaklanan 
karbon emisyonlarını %15 azalttı.

https://www.enerjigunlugu.net/emirates-gunes-elektrigi-ile-ikramlarda-emisyonu-yuzde-15-azaltti-34323h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/emirates-gunes-elektrigi-ile-ikramlarda-emisyonu-yuzde-15-azaltti-34323h.htm


Dünyanın önde gelen markalarından IKEA, enerjiyi daha verimli 
kullanmak adına yıl sonuna kadar tükettiği enerjiden daha fazlasını 
üretmeyi planlıyor.

http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/ikea-harcadigindan-cok-enerji-uretecek-41340771
http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/ikea-harcadigindan-cok-enerji-uretecek-41340771


İsveç’nin Chalmers Teknoloji Üniversitesi’ndeki bilim insanları, 
güneşten toplanan enerjiyi 18 yıl boyunca saklayabilen bir sıvı 
keşfettiklerini duyurdu.

https://www.enerjiportali.com/gunes-enerjisini-18-yil-saklayabilen-bir-sivi-kesfedildi/
https://www.enerjiportali.com/gunes-enerjisini-18-yil-saklayabilen-bir-sivi-kesfedildi/


Almanya güneşte 49 GW’a yaklaştı, ilk sekiz aydaki artış 2,72 GW 
oldu

https://yesilekonomi.com/almanya-guneste-49-gwa-yaklasti/
https://yesilekonomi.com/almanya-guneste-49-gwa-yaklasti/

