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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6573964390255611904


http://www.guyad.org/Eklenti/122,2019-yili-agustos-ayi-sonu-itibariyle-ulkemizin-birinci-.pdf?0


http://www.guyad.org/Eklenti/121,2019-yili-agustos-ayi-sonu-itibariyle-ulkemizin-birinci-.pdf?0


http://www.guyad.org/Eklenti/120,2019-yili-agustos-ayi-sonu-itibariyle-ulkemizin-birinci-.pdf?0
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Üyemiz Enerjisa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin
Ankara’daki TOBB ETÜ Hastanesi ile enerji tasarrufunda örnek 
olacak bir anlaşmaya imza attı.

https://www.linkedin.com/posts/enerjisa_enerjisa-taesrkiyeninenerjisi-enerjiverimliliafbi-activity-6572735855524483072-jOY2
https://www.linkedin.com/posts/enerjisa_enerjisa-taesrkiyeninenerjisi-enerjiverimliliafbi-activity-6572735855524483072-jOY2


ÜYEMİZ GÜRİŞ’E AİT SARIKAVAK HİDRO ELEKTRİK SANTRALİNDE 
3.KEZ KIRMIZI BENEKLİ ALABALIK DOĞAL ORTAMINA SALINDI.

https://www.linkedin.com/posts/guris-insaat-%26-muhendislik-a-s-jeddah-branch_gaesriagn-guris-gaesriagnholding-activity-6572104143199051776-d0p7
https://www.linkedin.com/posts/guris-insaat-%26-muhendislik-a-s-jeddah-branch_gaesriagn-guris-gaesriagnholding-activity-6572104143199051776-d0p7


Üyemiz Limak, Senegalli gençlere havacılığın kapılarını araladı

https://www.airlinehaber.com/limak-senegalli-genclere-havaciligin-kapilarini-araladi/
https://www.airlinehaber.com/limak-senegalli-genclere-havaciligin-kapilarini-araladi/


Üyemiz Zorlu Enerji’nin yüzde 75, JDECO’nun yüzde 25 oranında 
ortaklığıyla geçtiğimiz mayıs ayında kurulan ZJ Strong girişim şirketi, 
Filistin’in Jericho bölgesinde 1,8 MW kurulu güce sahip bir güneş 
enerji santrali kurmak üzere ilk adımı attı.

http://petroturk.com/elektrik/filistinin-elektrigi-zorlu-enerjiden
http://petroturk.com/elektrik/filistinin-elektrigi-zorlu-enerjiden


TÜRKİYE ELEKTRİK ÜRETİM - İLETİM İSTATİSTİKLERİ

http://www.guyad.org/TR,370/turkiye-elektrik-uretim---iletim-istatistikleri.html
http://www.guyad.org/TR,370/turkiye-elektrik-uretim---iletim-istatistikleri.html


‘’Yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı %45 arttı’’

https://yesilekonomi.com/yenilenebilir-kaynaklarin-elektrik-uretimindeki-payi-e-artti/
https://yesilekonomi.com/yenilenebilir-kaynaklarin-elektrik-uretimindeki-payi-e-artti/


Turkey ready to support Iraq in electricity sector

https://www.aa.com.tr/en/energy/electricity/turkey-ready-to-support-iraq-in-electricity-sector-/26434
https://www.aa.com.tr/en/energy/electricity/turkey-ready-to-support-iraq-in-electricity-sector-/26434


Lisanssız güneş santrallerinde elektrik üretimi yüzde 23,8 arttı

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/lisanssiz-gunes-santrallerinde-elektrik-uretimi-yuzde-23-8-artti-41314158
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/lisanssiz-gunes-santrallerinde-elektrik-uretimi-yuzde-23-8-artti-41314158


Türkiye’nin lisanslı elektrik üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 0,22 azalışla 23 milyon 229 bin 908 megavatsaat oldu.

http://petroturk.com/elektrik/lisansli-elektrik-uretimi-haziranda-azaldi
http://petroturk.com/elektrik/lisansli-elektrik-uretimi-haziranda-azaldi


Lisanssızda aylık üretim ilk defa 1 TWh sınırını aştı
Artış bir yıl önceye göre %27 oldu

https://yesilekonomi.com/lisanssizda-aylik-uretim-ilk-defa-1-twh-sinirini-asti/
https://yesilekonomi.com/lisanssizda-aylik-uretim-ilk-defa-1-twh-sinirini-asti/


Makine Mühendisleri Odası (MMO) Gaziantep Şube Başkanı 
Hüseyin Ovayolu, dışa bağımlılığın yenilenebilir enerji kaynakları ile 
ortadan kaldırılabileceğini söyledi.

https://www.enerjiportali.com/daglara-degil-fabrikalara-ges-kurulmali/
https://www.enerjiportali.com/daglara-degil-fabrikalara-ges-kurulmali/


Yatırımcılar 'bürokrasi'ye takılmayacak

https://www.dunya.com/ekonomi/yatirimcilar-burokrasiye-takilmayacak-haberi-452306
https://www.dunya.com/ekonomi/yatirimcilar-burokrasiye-takilmayacak-haberi-452306


Mevcut Yıl İlk Yedi Ay TR Elektrik Piyasası ST Tüketim Dağılımı ST 
Tüketim Miktarı 49,3 TWh, Toplam Tüketim Miktarı ise 163,4 TWh

https://www.linkedin.com/posts/kemal-uslu-80b36b34_elektrik-st-ticaret-activity-6572045812111593473-jZTo
https://www.linkedin.com/posts/kemal-uslu-80b36b34_elektrik-st-ticaret-activity-6572045812111593473-jZTo


Neden Şimdi Güneş Enerjisine Geçmelisiniz?

http://blog.solarcati.com/neden-simdi-gunes-enerjisine-gecmelisiniz/
http://blog.solarcati.com/neden-simdi-gunes-enerjisine-gecmelisiniz/


Ucuz güneş ve rüzgar enerjisi sayesinde çok daha ekonomik şekilde 
her ülkede üretilebilecek hidrojen, yakın geleceğin doğalgazı olacak 
mı?

https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_ucuz-g%C3%BCne%C5%9F-ve-r%C3%BCzgar-enerjisi-sayesinde-%C3%A7ok-activity-6573111912727355392--rbl
https://www.linkedin.com/posts/solarbabatr_ucuz-g%C3%BCne%C5%9F-ve-r%C3%BCzgar-enerjisi-sayesinde-%C3%A7ok-activity-6573111912727355392--rbl


Doğalgaz fiyatlarına yüzde 14.9 zam

https://www.enerjigunlugu.net/dogalgaz-fiyatlarina-yuzde-14-9-zam-33865h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/dogalgaz-fiyatlarina-yuzde-14-9-zam-33865h.htm


https://www.icci.com.tr/


https://www.linkedin.com/posts/activity-6573850550679412736-7okR


“Hibrit Güç Sistemleri Pazarı En Az %8 Büyüyecek”

https://www.enerjiportali.com/hibrit-guc-sistemleri-pazari-en-az-8-buyuyecek/
https://www.enerjiportali.com/hibrit-guc-sistemleri-pazari-en-az-8-buyuyecek/


Off-Grid Güneş Sistemleri, Afrika’nın Gelişen Ekonomisinde 
Işıldıyor!

https://www.enerjigazetesi.ist/off-grid-gunes-sistemleri-afrikanin-gelisen-ekonomisinde-isildiyor/
https://www.enerjigazetesi.ist/off-grid-gunes-sistemleri-afrikanin-gelisen-ekonomisinde-isildiyor/


EPFL Professor Michael Grätzel is ranked #1 in a list of 100,000 top 
scientists. He is world-famous for inventing the dye-sensitized solar 
cells ("Grätzel cells") , which became the launchpad for the current 
development of perovskite photovoltaics. 

https://www.myscience.org/news/wire/michael_graetzel_tops_new_ranking_of_scientists-2019-epfl
https://www.myscience.org/news/wire/michael_graetzel_tops_new_ranking_of_scientists-2019-epfl


Dünyanın ilk güneş enerjili demiryolu hattı İngiltere'de açıldı

https://www.enerjigunlugu.net/dunyanin-ilk-gunes-enerjili-demiryolu-hatti-ingilterede-acildi-33812h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/dunyanin-ilk-gunes-enerjili-demiryolu-hatti-ingilterede-acildi-33812h.htm


Yapılan bir araştırmada, Çin’de güneş enerjisinden elektrik üretmek 
kömür kaynaklı termik santrallerinden daha karlı olduğu belirtildi.

https://www.enerjiportali.com/cinde-gunesten-elektrik-uretmek-komurden-daha-karli/
https://www.enerjiportali.com/cinde-gunesten-elektrik-uretmek-komurden-daha-karli/


Dünyanın en büyük yenilenebilir enerji yatırımcılarından Çin’in 2050 
yılına kadar 20 milyon ton güneş paneli atığına ev sahipliği yapması 
bekleniyor.

https://www.enerjigunlugu.net/cinin-2050ye-kadar-20-milyon-ton-gunes-paneli-atigi-olacak-33824h.htm
https://www.enerjigunlugu.net/cinin-2050ye-kadar-20-milyon-ton-gunes-paneli-atigi-olacak-33824h.htm


İran yenilenebilirde 800 MW’a yaklaştı

https://yesilekonomi.com/iran-yenilenebilirde-800-mwa-yaklasti/
https://yesilekonomi.com/iran-yenilenebilirde-800-mwa-yaklasti/


Using machine learning and cheap satellite data to design rooftop 
solar power

https://pv-magazine-usa.com/2019/08/12/using-machine-learning-and-cheap-satellite-data-to-design-rooftop-solar-power/
https://pv-magazine-usa.com/2019/08/12/using-machine-learning-and-cheap-satellite-data-to-design-rooftop-solar-power/

