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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6607179752421761024


http://www.guyad.org/Eklenti/155,2019-yili-kasim-ayi-sonu-itibariyle-ulkemizin-birincil-.pdf?0


http://www.guyad.org/Eklenti/153,2019-yili-kasim-ayi-sonu-itibariyle-ulkemizin-birincil-.pdf?0


http://www.guyad.org/Eklenti/154,2019-yili-kasim-ayi-sonu-itibariyle-ulkemizin-birincil-.pdf?0


https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6607180012095320064


https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6607180012095320064


GÜYAD Başkanı Cem Özkök, güneş sektörü için kısa bir süre önce 
açıklanan yeni YEKA yarışmaları öncesi sektörde dile getirilen bazı 
başlıkları Hürriyet gazetesiyle paylaştı

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6605457805103124481
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6605457805103124481


GÜYAD & BAU işbirliği ile sertifika programı devam ediyor.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6606502349710077952
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6606502349710077952


Üyelerimizden Enerjisa RES Kapasite Sözleşmesi için menfi tespit 
aldı

https://www.enerjigunlugu.net/enerjisa-res-kapasite-sozlesmesi-icin-menfi-tespit-aldi-35016h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/enerjisa-res-kapasite-sozlesmesi-icin-menfi-tespit-aldi-35016h.htm


Üyelerimizden Limak Enerji’nin fatura ve abonelik işlemlerinde 
kullanılan kağıtların doğaya yeniden kazandırılması ve tüketilen 
kağıt miktarını dengelemek için başlattığı Yeşil Dönüşüm Ormanları 
Projesi, Çanakkale’nin ardından Bursa’da sürüyor

https://www.haberturk.com/limak-bursa-yi-yesillendiriyor-2545260-ekonomi
https://www.haberturk.com/limak-bursa-yi-yesillendiriyor-2545260-ekonomi


Üyelerimizden Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti 
faaliyetlerini gerçekleştiren UEDAŞ ile Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında 
farkındalık çalışmasına imza attı.

http://petroturk.com/elektrik/kadin-astsubaylar-kadina-siddete-dur-dedi
http://petroturk.com/elektrik/kadin-astsubaylar-kadina-siddete-dur-dedi


Üyelerimizden Polat Enerji, Doruk Enerji ve Poyraz Enerji’nin 
%50’sini devralacak

https://www.enerjigunlugu.net/polat-enerji-doruk-enerji-ve-poyraz-enerjinin-50sini-devralacak-35019h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/polat-enerji-doruk-enerji-ve-poyraz-enerjinin-50sini-devralacak-35019h.htm


Üyelerimizden Zorlu Enerji, Zorlu Hidroelektrik ile birleşti

https://www.enerjigunlugu.net/zorlu-enerji-zorlu-hidroelektrik-ile-birlesti-35068h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/zorlu-enerji-zorlu-hidroelektrik-ile-birlesti-35068h.htm


EPDK’dan taşınma açıklaması

https://www.enerjigunlugu.net/epdkdan-tasinma-aciklamasi-35025h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/epdkdan-tasinma-aciklamasi-35025h.htm


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yürütmekte olduğu Avrupa 
Birliği tarafından finanse edilen YEVDES (Yenilenebilir Enerji ve 
Enerji Verimliliği Teknik Destek) projesi için başvurular alınıyor. 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6607043123614887936
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6607043123614887936


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, “Dünya 
elektrik ihtiyacının yüzde 25’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından 
karşılıyor. Biz yüzde 46’sını yenilenebilir enerji kaynaklarından 
karşılamaktayız.” dedi.

http://petroturk.com/yenilenebilir/yenilenebilir-enerjide-dunya-ortalamasinin-uzerindeyiz
http://petroturk.com/yenilenebilir/yenilenebilir-enerjide-dunya-ortalamasinin-uzerindeyiz


Shura Enerji Dönüşüm Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı 
Selahattin Hakman, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki 
hamlelerini sürdürebilmek için yeni finans kaynakları bulması 
gerektiğini söyledi.

https://www.enerjigunlugu.net/hakman-yenilenebilir-enerjiye-yeni-kaynak-sart-12v.htm
https://www.enerjigunlugu.net/hakman-yenilenebilir-enerjiye-yeni-kaynak-sart-12v.htm


Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Avrupa Birliği (AB) 
merkezli temiz enerji fonlarınca hayata geçirilen kredi programı 
çerçevesinde, Türkiye'deki enerji verimliliği yatırımları için 5 yılda 4 
bankaya 350 milyon dolar finansman sağlandı

https://www.haberturk.com/enerji-verimliligine-5-yilda-350-milyon-dolar-finansman-saglandi-2543662-ekonomi
https://www.haberturk.com/enerji-verimliligine-5-yilda-350-milyon-dolar-finansman-saglandi-2543662-ekonomi


Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) yayınladığı yeni 
rapora göre Asya, rüzgar kapasitesini 2050’ye kadar 2600 GW’ye
çıkarabiliyor.

http://petroturk.com/yenilenebilir/asya-kitasi-kuresel-ruzgar-gucu-kapasitesinin-yarisina-sahip-olacak
http://petroturk.com/yenilenebilir/asya-kitasi-kuresel-ruzgar-gucu-kapasitesinin-yarisina-sahip-olacak


EPDK, 2020 Nihai YEK Listesini Yayımladı!

https://www.enerjiportali.com/epdk-2020-nihai-yek-listesi-yayimlandi/
https://www.enerjiportali.com/epdk-2020-nihai-yek-listesi-yayimlandi/


Halkbank sıfır atık standartlarına uyum sağlayan ilk banka oldu

https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/11/30/halkbank-sifir-atik-standartlarina-uyum-saglayan-ilk-banka-oldu
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/11/30/halkbank-sifir-atik-standartlarina-uyum-saglayan-ilk-banka-oldu


İzmir’in ilk ‘Güneş Tarlası’nı 2014 yılında faaliyete 
geçiren Karşıyaka Belediyesi, ikincisi için harekete geçti.

http://www.milliyet.com.tr/ege/ikinci-gunes-tarlasi-kuruluyor-6088080
http://www.milliyet.com.tr/ege/ikinci-gunes-tarlasi-kuruluyor-6088080


Sındırgı jeotermal enerjisiyle ısınıyor

https://www.sabah.com.tr/egeli/2019/11/28/sindirgi-jeotermal-enerjisiyle-isiniyor
https://www.sabah.com.tr/egeli/2019/11/28/sindirgi-jeotermal-enerjisiyle-isiniyor


TEİAŞ 2019 (Ocak – Ekim) yıllı elektrik üretimi istatistik verilerini 
resmi sitesinde paylaştı.

https://www.enerjiportali.com/teias-2019-elektrik-uretim-istatistiklerini-yayimladi/
https://www.enerjiportali.com/teias-2019-elektrik-uretim-istatistiklerini-yayimladi/


Enerji ithalatı faturası ekimde yüzde 15 azaldı

http://petroturk.com/akaryakit/enerji-ithalati-faturasi-ekimde-yuzde-15-azaldi
http://petroturk.com/akaryakit/enerji-ithalati-faturasi-ekimde-yuzde-15-azaldi


Bloomberg Yeni Enerji Finansmanı'nın (BNEF) 104 gelişmekte olan 
piyasada yaptığı araştırmaya göre, geçen yıl rüzgar, güneş ve diğer 
enerji projelerine yatırım, bir önceki yıla göre 169 milyar dolardan 
133 milyar dolara düştü.

https://www.enerjigunlugu.net/gelismekte-olan-ulkelerde-temiz-enerji-yatirimlari-dustu-35024h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/gelismekte-olan-ulkelerde-temiz-enerji-yatirimlari-dustu-35024h.htm


Makedonya’nın En Büyük GES’ ini Türk Firması Kuracak!

https://www.enerjiportali.com/makedonyanin-en-buyuk-ges-ini-turk-firmasi-kuracak/
https://www.enerjiportali.com/makedonyanin-en-buyuk-ges-ini-turk-firmasi-kuracak/


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından eylülde Türkiye’nin 
elektrikte toplam kurulu gücünün yüzde 48,4’ünün yenilenebilir 
enerjiden, yüzde 61’inin de yerli kaynaklardan elektrik üreten 
santrallerden oluştuğu bildirildi.


