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Üyemiz Kalyon Enerji Yatırımları Başkan Yardımcısı İbrahim 
Erden tarafından yapılan açıklamaya göre 1.000 MW güce sahip 
olacak YEKA GES-1 için de çalışmalar sürüyor ve santralin inşası 
fabrikanın devreye girmesi ile birlikte gelecek yıl başlayarak 2-2,5 yıl 
içinde tamamlanabilecek.

http://www.guyad.org/TR,347/yeka-ges-1-panel-fabrikasi-2020de-devreye-girecek.html
http://www.guyad.org/TR,347/yeka-ges-1-panel-fabrikasi-2020de-devreye-girecek.html


Üyemiz Sanko Holding'in 4 şirketi, İstanbul Sanayi Odası tarafından 
düzenlenen 'Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu' arasına 
girdi.

https://www.sabah.com.tr/guney/2019/06/07/devler-liginde-4-sanko-firmasi
https://www.sabah.com.tr/guney/2019/06/07/devler-liginde-4-sanko-firmasi


Üyemiz Zorlu Enerji elektrikli araç şarj istasyonlarını artırıyor

https://www.enerjigunlugu.net/zes-elektrikli-araclari-ege-ve-akdenize-indirdi-32723h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/zes-elektrikli-araclari-ege-ve-akdenize-indirdi-32723h.htm


Enerji Bakanlığı 3 yabancı dilde yatırım rehberi hazırladı

https://www.enerjigunlugu.net/enerji-bakanligi-3-yabanci-dilde-yatirim-rehberi-hazirladi-32744h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/enerji-bakanligi-3-yabanci-dilde-yatirim-rehberi-hazirladi-32744h.htm


JESDER: Jeotermalden elektrik üretimi yüzde 23 arttı

https://www.enerjigunlugu.net/jesder-jeotermalden-elektrik-uretimi-yuzde-23-artti-32732h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/jesder-jeotermalden-elektrik-uretimi-yuzde-23-artti-32732h.htm


Elektrikte devreye alınan santrallerin kurulu gücü ocak-nisan 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iki katın üzerinde 
artarak 995 megavata ulaştı.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrikte-kurulu-guc-katlandi-41234308
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrikte-kurulu-guc-katlandi-41234308


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, “Tıpkı otomotivde olduğu 
gibi fabrika yatırımları ile yan sanayi birlikte gelişecek. Çok yakında 
komşu ülkelerde Türkiye’de üretilen güneş paneli ve rüzgâr 
türbinlerini göreceğiz” dedi.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/komsuda-turk-gulu-donecek-41234762
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/komsuda-turk-gulu-donecek-41234762


Dönmez: Elektrik depolama programına başlayacağız

https://www.enerjigunlugu.net/donmez-elektrik-depolama-programina-baslayacagiz-32718h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/donmez-elektrik-depolama-programina-baslayacagiz-32718h.htm


Bakan Dönmez'den G20'de "yenilenebilir" vurgusu

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-donmezden-g20de-yenilenebilir-vurgusu-41245618
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-donmezden-g20de-yenilenebilir-vurgusu-41245618


Mayısta elektriğin yüzde 54’ü HES’lerden

https://www.enerjigunlugu.net/mayista-elektrigin-yuzde-54u-heslerden-32714h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/mayista-elektrigin-yuzde-54u-heslerden-32714h.htm


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ülke çapında Sıfır Atık 
Projesi’nin başladığı tarihten bugüne kadar geçen süreçte sıfır atık 
uygulamasına geçen kurum sayısı 18 bin 750'ye ulaştı."

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-kurum-acikladi-sayi-18-bin-750ye-ulasti-41235811
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-kurum-acikladi-sayi-18-bin-750ye-ulasti-41235811


Elektrikte abone sayısı 44 milyonu aştı

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrikte-abone-sayisi-44-milyonu-asti-41235719
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrikte-abone-sayisi-44-milyonu-asti-41235719


Dev HES'lerin ekonomiye katkısı 400 milyar lirayı aştı

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/dev-heslerin-ekonomiye-katkisi-400-milyar-lirayi-asti-41235864
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/dev-heslerin-ekonomiye-katkisi-400-milyar-lirayi-asti-41235864


Lisanssız elektrik üretiminde aslan payı güneşin

http://petroturk.com/yenilenebilir/lisanssiz-elektrik-uretiminde-aslan-payi-gunesin
http://petroturk.com/yenilenebilir/lisanssiz-elektrik-uretiminde-aslan-payi-gunesin


Energo-Pro Türkiye’de türbin fabrikası açtı

http://petroturk.com/yenilenebilir/energo-pro-turkiyede-turbin-fabrikasi-acti
http://petroturk.com/yenilenebilir/energo-pro-turkiyede-turbin-fabrikasi-acti


TSKB’den rüzgâr enerjisine destek

http://petroturk.com/yenilenebilir/tskbden-ruzgar-enerjisine-destek
http://petroturk.com/yenilenebilir/tskbden-ruzgar-enerjisine-destek


Yenilenebilirde küresel istihdam 11 milyona yükseldi, Türkiye’deki 
yenilenebilir istihdamı %27 geriledi

https://yesilekonomi.com/yenilenebilirde-kuresel-istihdam-11-milyona-yukseldi/
https://yesilekonomi.com/yenilenebilirde-kuresel-istihdam-11-milyona-yukseldi/


Elektrikte yerli kaynakların payı yüzde 90'a yaklaştı

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrikte-yerli-kaynaklarin-payi-yuzde-90a-yaklasti-41240430
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrikte-yerli-kaynaklarin-payi-yuzde-90a-yaklasti-41240430


HESİAD: HES’lerden Elektrik Üretimi %65 Arttı!

https://www.enerjiportali.com/hesiad-heslerden-elektrik-uretimi-e-artti/
https://www.enerjiportali.com/hesiad-heslerden-elektrik-uretimi-e-artti/


Türkiye Enerji Sektöründe Fiyatlandırma ve Piyasa Dışı Fon Akışları

https://www.shura.org.tr/turkiyeenerjisektorundefiyatlandirmavepiyasadisifonakislari/
https://www.shura.org.tr/turkiyeenerjisektorundefiyatlandirmavepiyasadisifonakislari/


140 ülkede denetim faaliyeti yürüten EY, yılda iki kere hazırladığı 
Renewable Energy Country Attractivenes Index (REACI) raporunu 
paylaştı.

https://www.enerjiportali.com/ulkelerin-yenilenebilir-enerji-yatirimi-cekiciligi-incelendi/
https://www.enerjiportali.com/ulkelerin-yenilenebilir-enerji-yatirimi-cekiciligi-incelendi/


Greenpeace’in başlatmış olduğu “Güneş İçin Omuz Omuza” 
projesinde destek verenlerin sayısı 43.636 oldu.
“Stadyumların Enerjisi Güneşten Olsun”

https://www.enerjiportali.com/stadyumlarin-enerjisi-gunesten-olsun/
https://www.enerjiportali.com/stadyumlarin-enerjisi-gunesten-olsun/


İnternette güneş enerjisi aramaları yüzde 140 arttı

https://www.enerjigunlugu.net/internette-gunes-enerjisi-aramalari-yuzde-140-artti-32772h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/internette-gunes-enerjisi-aramalari-yuzde-140-artti-32772h.htm


Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği’nde değişiklik

http://petroturk.com/elektrik/elektrik-piyasasi-ithalat-ve-ihracat-yonetmeliginde-degisiklik
http://petroturk.com/elektrik/elektrik-piyasasi-ithalat-ve-ihracat-yonetmeliginde-degisiklik


ABD’de yenilenebilir bir kez daha kömürü geride bıraktı

https://yesilekonomi.com/abdde-yenilenebilir-bir-kez-daha-komuru-geride-birakti/
https://yesilekonomi.com/abdde-yenilenebilir-bir-kez-daha-komuru-geride-birakti/


Hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması düzenlemesi

http://petroturk.com/yenilenebilir/hidroelektrik-enerji-uretim-tesisleri-kurulmasi-duzenlemesi
http://petroturk.com/yenilenebilir/hidroelektrik-enerji-uretim-tesisleri-kurulmasi-duzenlemesi


Trilyon dolarlık hacme sahip Norveç Varlık fonu, fosil yakıt 
şirketlerindeki 13 milyar dolarlık hisselerini satarak temiz enerji 
kaynaklarına yatırma kararı aldı.

https://www.businessgreen.com/bg/news/3077314/norwegian-oil-fund-prepares-for-gbp13bn-pivot-from-fossil-fuels-to-renewables
https://www.businessgreen.com/bg/news/3077314/norwegian-oil-fund-prepares-for-gbp13bn-pivot-from-fossil-fuels-to-renewables


EPDK'dan 20 şirkete lisans

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/epdkdan-20-sirkete-lisans-41245492
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/epdkdan-20-sirkete-lisans-41245492


Dünyada enerji tüketimi yüzde 2,9 arttı

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/dunyada-enerji-tuketimi-yuzde-2-9-artti-41241825
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/dunyada-enerji-tuketimi-yuzde-2-9-artti-41241825


İki haftada elektriğin yarısını HES’ler üretti

https://www.enerjigunlugu.net/iki-haftada-elektrigin-yarisini-hesler-uretti-32830h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/iki-haftada-elektrigin-yarisini-hesler-uretti-32830h.htm


2019 ilk çeyreğinde 87 enerji projesine yatırım teşvik belgesi

https://www.enerjigunlugu.net/2019-ilk-ceyreginde-87-enerji-projesine-yatirim-tesvik-belgesi-32831h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/2019-ilk-ceyreginde-87-enerji-projesine-yatirim-tesvik-belgesi-32831h.htm


5 Ülke 5 Yılda 491 GW’lık GES Kurulumu Yapacak!

https://www.enerjiportali.com/5-ulke-5-yilda-491-gwlik-ges-kurulumu-yapacak/
https://www.enerjiportali.com/5-ulke-5-yilda-491-gwlik-ges-kurulumu-yapacak/

