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TÜRK AKIM’DA ONAY SIKINTISI, İRAN’DA YENİ DÖNEM 

 

Türk Akımı’nda dört hattan sadece bir tanesine onay var 

 

Rus devlet şirketi Gazprom, Türk Akımı projesinde 
denizin altından ilerleyecek dört hattan sadece 
birisi için mühendislik çalışmaları yürütülmesine 
dair onay çıktığının açıklamasını yaptı. Projenin 
geri kalan üç hattındaki sürecin nasıl ilerleyeceği 
konusunda soru işaretleri oluşturdu. Uluslararası 
Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı, Boğaziçi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan 
Kumbaroğlu, şu an için onay verilen hattın sadece 
iç piyasanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
potansiyele sahip olduğunu ve diğer üç hat da 
acilen onaylanmaz ve projede hızlıca yol 
alınmazsa, Türkiye'nin enerji üssü olma 
sevdasının başka baharlara kalabileceğini 
açıkladı.  

 Devamı için tıklayınız. ( Dünya ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Zaman, Milat, Ortadoğu, Yeni Mesaj, Ekonomi Yöntem, Yeni Çağrı, Hürriyet, Dünya, 
Yurt Gazetesi, St Elektrik Enerji, Enerji 

 

 

Türk Akımı’ndaki sorunlar 

 

Türk Akım’da sürecin gecikmesi, Gazprom’un boru hattının döşenmesi için Saipem’le olan sözleşmesini iptal etmesi, AB ve İran 
boyutlarına ilişkin olarak Prof.Dr. Gürkan Kumbaroğlu’nun Valdai Düşünce Kulübü’ne yaptığı açıklamalar için tıklayınız: Valdai 

 

 

 

Nükleer anlaşma sadece İran’a değil herkese yarayacak 

 

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer 
anlaşmanın sadece İran değil bölgedeki diğer ülkeler için de kazanç sağlayacağını söyledi. Kumbaroğlu İran’ın, sahip olduğu enerji 
kaynaklarını dünya pazarlarına satarak gelir elde edeceğini ve yabancı şirketlerin de İran'a yatırım yaparak kazançlı çıkacağını 
söyledi.  

 Devamı için tıklayınız. ( Son Dakika ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Diriliş Postası, Yeni Akit, Yeni Şafak, Timeturk 

 

 

 

İran’a akım var 

 

İran ile yapılacak olan nükleer anlaşma Tahran’ı cazibe merkezi haline getiriyor. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı ve Fransa 
Dışişleri Bakanı’nın İran’a gideceğini belirtmesi üzerine Türk iş adamları iş birliğini arttırmak amaçlı Tahran’a ziyaret gerçekleştirmeyi 
düşündüklerini diler getirdiler.   

 Devamı için tıklayınız. ( Türkiye ) 

 

 

İran’la varılan nükleer anlaşmanın Türkiye’ye olumlu yansıması mevcut dış politika altında sınırlı kalır 

 

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, İran'a ambargonun kalkması durumunda, 
'Türkiye'nin İran üzerinden Ortadoğu’ya açılacağı ve her şeyin güllük gülistanlık olacağı yolunda yaygın; ancak yanlış bir kanı 
olduğunu' belirtti ve iki ülke arasında enerji alanındaki sorunları gidermeden ilişkilerin istenilen seviyeye gelemeyeceğini kaydetti.  

 Devamı için tıklayınız. ( Bugün ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Ticaret Gazetesi, Beyaz Gündem, Cumhuriyet, İstanbul Ticaret 
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38. Dünya Enerji Ekonomisi Konferansı’nı bir de Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu’ndan dinledik  

 

İTÜ Öğretim Üyesi ve Enerji Ekonomisi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu Antalya'da gerçekleştirilen 38. 
Dünya Enerji Ekonomisi Konferansı hakkında Gas Power ile konuştu.  

 Devamı için tıklayınız. ( Gas Power ) 

 

 

 

Türkiye’de güneşin kendisi var enerjisi yok 

 

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu Türkiye'nin güneş kuşağında olmasına rağmen 
güneş enerjisinden yeterince faydalanamadığını belirterek, Rusya gibi petrol ve doğalgaz rezervi yüksek ülkelerin dahi güneş 
enerjisi ve benzer enerjilere ciddi yatırımlar yaptığını örnek olarak sunup, Türkiye’nın enerji potansiyeline rağmen iç açta bir noktada 
olmadığını dile getirdi.  

 Devamı için tıklayınız. ( Gaziantep Sabah ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Günboyu, Sonsöz, Yeni Mesaj, Son Saat 
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