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GÜYAD tarafından 15 Kasım 2019’da düzenlenen ‘Yenilenebilir 
Enerji Finansmanı Zirvesi’nin ve zirvede açıklanan yeni Güneş YEKA-
3 yarışmalarının medya yansımaları devam ediyor.

http://www.guyad.org/TR,448/guyad-tarafindan-15-kasim-2019da-duzenlenen-yenilenebil-.html
http://www.guyad.org/TR,448/guyad-tarafindan-15-kasim-2019da-duzenlenen-yenilenebil-.html
http://www.guyad.org/TR,448/guyad-tarafindan-15-kasim-2019da-duzenlenen-yenilenebil-.html


GÜYAD & BAU işbirliği ile sertifika programı devam ediyor.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6603973912462143488
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6603973912462143488


‘Güneş YEKA GES-3 Bilgilendirme Toplantısı’ sektör 
temsilcilerinin de katılımıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nda yapıldı.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6602913881780170752
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6602913881780170752


Üyelerimizden Borusan EnBW Enerji CEO’su Mehmet Acarla: 
RES’lere 5.2 cent destek yeter

https://www.enerjigunlugu.net/acarla-reslere-5-2-cent-destek-yeter-34966h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/acarla-reslere-5-2-cent-destek-yeter-34966h.htm


Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, iş dünyası, 
regülasyon ve akademi arasındaki işbirliğinin önemini MIT’de
anlattı.

http://petroturk.com/elektrik/zaimler-uclu-isbirliginin-onemini-mitde-anlatti
http://petroturk.com/elektrik/zaimler-uclu-isbirliginin-onemini-mitde-anlatti


Cumhurbaşkanlığı'nda çevre dostu uygulamalar hız kazandı

https://www.haberturk.com/cumhurbaskanligi-nda-cevre-dostu-uygulamalar-hiz-kazandi-2543020
https://www.haberturk.com/cumhurbaskanligi-nda-cevre-dostu-uygulamalar-hiz-kazandi-2543020


TANAP, güzergahı üzerinde yer alan Giresun’da toplam proje 
maliyeti 3 milyon 949 bin TL olan Güneş Enerjisinden Elektrik 
Enerjisi Üretimi projesine 3 milyon 751 bin 550 TL destek sağladı.

https://www.enerjigunlugu.net/tanaptan-giresun-findik-ureticilerine-gunes-enerjili-destek-34947h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/tanaptan-giresun-findik-ureticilerine-gunes-enerjili-destek-34947h.htm


Ülkemizde 4 - 10 Kasım 2019 tarihlerinde elektrik üretiminin % 
8,68’i rüzgar enerji santrallerinden elde edilen 452.905,47 MWh
üretim ile karşılandı.

https://www.linkedin.com/posts/turkiyeruzgarenerjisibirligi_raeszgarenerjisi-yenilenebilirenerji-gaesnlaeskraeszgar-activity-6599960671796903936-D-SX
https://www.linkedin.com/posts/turkiyeruzgarenerjisibirligi_raeszgarenerjisi-yenilenebilirenerji-gaesnlaeskraeszgar-activity-6599960671796903936-D-SX


EPİAŞ CEO’su Ahmet Türkoğlu’ndan Atina’da bölgesel işbirliği mesajı

http://petroturk.com/elektrik/24-ulusal-enerji-ve-kalkinma-konferansi-basladi
http://petroturk.com/elektrik/24-ulusal-enerji-ve-kalkinma-konferansi-basladi


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Elektrik Üretimi 
Yapan Santral Sayısı 8 Bin 112 Oldu

https://www.enerjiportali.com/donmez-elektrik-uretimi-yapan-santral-sayisi-8-bin-112-oldu/
https://www.enerjiportali.com/donmez-elektrik-uretimi-yapan-santral-sayisi-8-bin-112-oldu/


Gaziantep’te güneş buluşması: GEF 2019 26 Kasım’da başlıyor

https://www.enerjigunlugu.net/gaziantepte-gunes-bulusmasi-gef-2019-26-kasimda-basliyor-35001h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/gaziantepte-gunes-bulusmasi-gef-2019-26-kasimda-basliyor-35001h.htm


Yatırımcılar, rüzgarda teşviklerin 5 yıl uzatılmasını istiyor

https://www.haberturk.com/yatirimcilar-ruzgarda-tesviklerin-5-yil-uzatilmasini-istiyor-2542818-ekonomi
https://www.haberturk.com/yatirimcilar-ruzgarda-tesviklerin-5-yil-uzatilmasini-istiyor-2542818-ekonomi


Yukarı Kaleköy Barajı ve HES Projesi'ne "örnek baraj" ödülü

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/11/19/yukari-kalekoy-baraji-ve-hes-projesine-ornek-baraj-odulu
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/11/19/yukari-kalekoy-baraji-ve-hes-projesine-ornek-baraj-odulu


Siemens Gamesa, 10 MW'lık offshore rüzgar türbinini Danimarka'da 
tanıttı. Rüzgar türbini, 2022'ye kadar kullanıma hazır hale gelecek.

https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_siemens-gamesa-10-mwl%C4%B1k-offshore-r%C3%BCzgar-activity-6604337664143433728-uBjP
https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_siemens-gamesa-10-mwl%C4%B1k-offshore-r%C3%BCzgar-activity-6604337664143433728-uBjP


Türkiye tarımda 308 milyon dolar enerji tasarrufu sağladı

http://petroturk.com/akaryakit/tarimda-308-sanayi-ve-teknolojide-88-milyon-tl-enerji-tasarrufu
http://petroturk.com/akaryakit/tarimda-308-sanayi-ve-teknolojide-88-milyon-tl-enerji-tasarrufu


EPDK Başkanı Yılmaz: Enerji piyasası aktörleri dönüşmeli

https://www.enerjigunlugu.net/epdk-baskani-yilmaz-enerji-piyasasi-aktorleri-donusmeli-34945h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/epdk-baskani-yilmaz-enerji-piyasasi-aktorleri-donusmeli-34945h.htm


EPDK 29 şirkete lisans verdi

https://www.haberturk.com/epdk-29-sirkete-lisans-verdi-2542497-ekonomi
https://www.haberturk.com/epdk-29-sirkete-lisans-verdi-2542497-ekonomi


999 kW’lık GES Satışa Çıkarıldı!

https://www.enerjiportali.com/999-kwlik-ges-satisa-cikarildi/
https://www.enerjiportali.com/999-kwlik-ges-satisa-cikarildi/


Enerji sektörü Şeffaflık Çalıştayı’nda bir araya geldi

http://petroturk.com/elektrik/enerji-sektoru-seffaflik-calistayinda-bir-araya-geldi
http://petroturk.com/elektrik/enerji-sektoru-seffaflik-calistayinda-bir-araya-geldi


Türkiye'nin en yüksek barajı, 750 bin nüfuslu kenti aydınlatacak

https://www.haberturk.com/turkiye-nin-en-yuksek-baraji-750-bin-nufuslu-kenti-aydinlatacak-2543011-ekonomi
https://www.haberturk.com/turkiye-nin-en-yuksek-baraji-750-bin-nufuslu-kenti-aydinlatacak-2543011-ekonomi


Kendi elektriğini üreten okul

https://www.sabah.com.tr/akdeniz/2019/11/22/kendi-elektrigini-ureten-okul
https://www.sabah.com.tr/akdeniz/2019/11/22/kendi-elektrigini-ureten-okul


Mersin Limanı  projesi için uluslarası piyasalarda yapılan USD 
600milyon bono ihracı , küresel ve bölgesel belirsizliklerin yaşandığı 
bir dönem olmasına rağmen başarı ile tamamlandı. EBRD olarak bu 
bono ihracında USD  90 milyon ile aldığımız anchor yatırımcı rolu, 
Türkiye ülke stratejimizde yer alan sermaye piyasalarının 
derinleştirilmesi ve geliştirilmesi için sağlayacağımız desteklere 
güzel bir örnek.


