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SEÇİM SONRASI ENERJİ POLİTİKASI 

 

 

Kurulacak hükümetin nükleer enerji politikası konusundaki şeffaflığı 

 

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu nükleer enerjide düzenleyici otoritenin bağımsız, hükümetlerin politikaları ile denetim ve uygulamaların 
şeffaf, yürütücü kişilerin yasa karşısında sorumluluk sahibi olması gerektiğini ifade ederek bu konularda adım atılması ve açık bir 
politika izlenmesi gerektiğini belirtti.  

 Devamı için tıklayınız. ( Hürriyet Daily News & Economic Review ) 

 

Yeni hükümeti beklerken: Yunanistan Türk Akımı’na imza attı 

 

Yunanistan Başbakanı Aleksis Cipras, öncesinde sıcak bakmadığı Türk Akımı'na Atina da imza atarken Türkiye hala yeni hükumetin 
kurulmasını beklemekte. Yaşanan gecikmeyle ilgili bir açıklama yapan Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Prof. 
Dr. Gürkan Kumbaroğlu "Türkiye, böylesine büyük projeleri iç siyasetindeki belirsizliğe kurban etmemeli" dedi. 

 Devamı için tıklayınız. ( Star ) 

 

IAEE Slovenya ve Hırvatistan’da 

 

IAEE Seçilmiş Başkanı Prof.Dr. Gürkan Kumbaroğlu, beraberinde Genel Sekreteri David Williams ile birlikte IAEE’nin bölgede yeni 
yapılanması kapsamında 8 ile 12 Haziran tarihleri arasında Slovenya ve Hırvatistan’da devlet yetkilileri, akademisyenler ve iş 
adamları ile çeşitli temaslarda bulundu.  

 Devamı için tıklayınız. ( Seebiz ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Dalje, Dalmacija News, Direktno, iPress, Energetika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr. Gürkan Kumbaroğlu ile David Williams    Prof.Dr. Gürkan Kumbaroğlu ile David Williams 

Slovenya Büyükelçisi Serra Kaleli ile birlikte   Hırvatistan Büyükelçisi Ahmet Tuta ile birlikte 
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Enerji Farkındalığı Konferansı bu sefer Slovenya’da 

 

Prof.Dr. Gürkan Kumbaroğlu Ljubljana Üniversitesi’nde düzenlediği Enerji Farkındalığı Konferansı’nda öğrencilerle buluştu.  

 Devamı için tıklayınız. ( Univerza v Ljubljani ) 

 

 

 

 

İlk IAEE yaz okulu başarıyla düzenlendi, gözler ikincisinde 

 

Boğaziçi Üniversitesi'nde hayata geçirilen 1. IAEE Yaz Okulu, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Yeni Zelanda, Finlandiya, Nijerya , 
İspanya, Japonya ve İsrail'den gelen öğrencilerin katılımıyla başarıyla düzenlendi. IAEE, yoğun ilgi üzerine ikinci yaz okulunu 19-
26 Ağustos 2015 tarihlerinde Harbin Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Çin'de açılmasının kararlaştırıldığını açıkladı. 

 Devamı için tıklayınız. ( Kocaeli Devrim ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Gas Power, Türkiye'de Yeni Çağ, Doğalgaz Tesisat ve Klima, Sektörüm Dergisi 

 

Kyoto Protokolü ve artan sera gazı salınımlarının çözümü 

 

Paris'te aralık ayında yapılacak İklim Değişikliği zirvesinde bir anlaşmaya varılması isteyen uzmanlar, Kyoto Protokolü'nden edinilen 
başarıyı, uluslararası işbirliği sayesinde elde edilebilecek ilerlemenin göstergesi olarak görüyor. 9 milyara yaklaşan dünya nüfusu 
için sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yönünde atılan ilk adımı oluşturan Kyoto Protokolü'nü ileriye taşımak gerektiğine vurgu 
yapılırken, düzenlenecek iklim Değişikliği Zirvesi'nde insanlığın geleceğini güçlendirecek bir anlaşma yapılmasının önemi 
vurgulanıyor. 

 Devamı için tıklayınız. ( Dünya Özel Ek ) 

 

ABD’nın kaya gazı çalışmaları ile başlayan enerji rönenansı 

 

Bir dönem sadece salt petrol üzerinden ilerleyen küresel politikalar ve ekonomi senaryoları günümüzde petrol dışındaki enerji 
kaynakları ve sürdürülebilir enerji yönünde çeşitli revizyonlar yaşadı, yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Gerek Amerika’da 
yaşanan kaya gazı alanındaki gelişmeler gerekse Rusya’nın Avrupa’ya sağlanan doğal gaz üzerindeki etkileri ile enerji alanında 
Rönesans diye adlandırılabilecek bir dönem başlamış oluyor. 

 Devamı için tıklayınız. ( Dünya Özel Ek ) 

 

Gila Benmayor’un kaleminden Akkuyu Nükleer Santrali 

 

Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Prof. Dr. İlhan Or’un da aralarında bulunduğu akademisyenler tarafından 
Akkuyu Nükleer Santrali üzerine 2011 ve 2012 yıllarında hazırlanan iki raporda dile getirilen uyarıların dikkate alınmadığı, bunların 
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın 2014 yılında hazırladığı rapora yansıdığı ve raporun kamuoyundan gizlendiği ortaya çıktı.  
 

 Devamı için tıklayınız. ( Hürriyet ) 
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