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Bir sonraki durak: Bakü 

 

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Seçilmiş Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Genel Sekreter David Williams ile 
birlikte Bakü’ye giderek bir dizi temasta bulundu. Kumbaroğlu, düzenledikleri Basın Toplantısı’nda gelecek yıl Bakü'de 1. Avrasya 
Enerji Konferansı düzenleyeceklerini bildirdi. Azerbaycan'ın ilgili bakanlık ve kurumlarından destek gördüklerini anlatan Kumbaroğlu, 
konferans programını Azerbaycan Diplomatik Akademisi (ADA) Üniversitesi ile işbirliği içerisinde hazırladıklarını kaydetti. 

Devamı için tıklayınız. ( Diriliş Postası ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Günlük Evrensel, Başkent Ankara, Bugün, Müsavat, Azertac  

 

 

İran için iki ülke büyük önem taşıyor: Türkiye ve Pakistan 

 

Uluslararası piyasalara ihracı artacak İran doğalgazının, Asya'da Hindistan ve Çin pazarlarına ulaştırılması için Pakistan, Avrupa 
ülkelerine iletilmesi için ise Türkiye, ekonomik ve stratejik konumda bulunuyor. Aynı zamanda İran’dan gerçekleşecek olan petrol 
ithalatı Türk Lirası’na olan talebi destekleyecek olması önemli bir makroekonomik unsur teşkil ediyor. 

Devamı için tıklayınız. ( Cumhuriyet ) 

 

 

Sonuçlar Türkiye’nin dış politikasına bağlı 

 

İran'ın Türkiye'yi önemli bir ortak olarak görüp, doğalgaz fiyatında indirim yapabileceğini düşünen Gürkan Kumbaroğlu Türkiye'nin 
imzalamış olduğu uzun dönemli enerji anlaşmalarının da bulunduğunu ve bunlara bakıldığında her birinde bir sorun görebilmenin 
mümkün olduğunu ve bu anlaşmalar sürerken Türkiye'ye yüksek indirim verilmesinin çok olası olmayacağını düşündüğünü belirtti.  

Devamı için tıklayınız. ( Cumhuriyet ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Cumhuriyet, Cumhuriyet 

 

 

İran için rakipler sırada 

 

Dünyada satın alma gücü açısından 18. Sırada yer alan İran’a yönelik sınrırlamalar kaldırılırsa bundan en çok yararlanacak 
potansiyele sahip ülkeler Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Kafkasya bölgesindeki ülkelerdir. Bununla beraber ticarette 
ortaya çıkan potansiyele rağmen bu noktaya ulaşılabilmesi için aşılması gereken çok zorluğun olduğuna dikkat çekti uzmanlar.  

Devamı için tıklayınız. ( Derin Ekonomi ) 
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G20 öncesi önemli buluşma 

 

14 Kasım 2015’te yapılacak olan G20 zirvesinden önce Rusya, Azerbaycan ve Türkiye enerji bakanları ile Gazprom CEO’sunun bir 
araya gelmesi bekleniyor. Türk akımını görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan sonbaharda Kremlin’de bir araya gelmeyi planlıyorlar. Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı, Boğaziçi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ise bu toplantıda tıkanıklıkların aşılabileceğini dile getirdi.  

Devamı için tıklayınız. ( Sabah ) 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Yeni Şafak 

 

 

 

Türk Akımı iç siyasete kurban edilirse faturası ağır olur 

 

IAEE Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anatoliy Yanovskiy'in Ankara'nın talebi üzerine 
anlaşma taslağını gönderdiklerine dair açıklamalarını hatırlattı. Bu kapsamda Türkiye'de sürecin nasıl ilerlediğine dair 
bilgilendirmenin henüz bir standarda kavuşamadığına değinen Kumbaroğlu, Türk tarafının da kamuoyuna net bilgiler vermesi 
gerektiğini, bir yandan koalisyon görüşmeleri ve seçim dönemi konuşulurken uluslararası projelere de devamlılık sağlanması 
gerektiğini savundu. 

Devamı için tıklayınız. ( Sonsöz Gazetesi ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Son Saat, Hürriyet, Cumhuriyet 

 

 

 

Enerji sektörüne çırak aranıyor 

 

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, enerji sektöründe kısa sürede uzun yol almak 
isteyen 3 genci yanına "çırak" olarak alacağını açıkladı. Kumbaroğlu "çıraklarını" 6 ay boyunca iş dünyasının tüm incelikleriyle 
tanıştıracağını, yurt içi ve dışı bağlantılarını geliştireceğini belirtti.  

Devamı için tıklayınız. ( Anayurt ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Ticaret Gazetesi, Yeni Dönem Gazetesi, Türkiye, Balıkesir Ekspres, Bursa'da 
Meydan, Gazete Arena, Kent Gazetesi Bursa, Ankara Zafer, Dokuz Sütun, Sonsöz Gazetesi, Marmara Bölge Gazetesi,  

 

 

 

Türkiye karbondioksit salımında gelişmiş ülkelerin gerisinde yer alıyor 

 

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Seçilmiş Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 
Türkiye'nin karbondioksit şahmında Fransa, Almanya ve ABD gibi ülkelerin oldukça gerisinde olduğuna dikkati çekti. Fakat aynı 
zamanda Türkiye’nin yeni enerji kaynaklarının üretimi ve kullanımı gibi yollarla karbon yoğunluğunu gelişmiş ülkeler seviyesine 
düşürebileceğine dair umut vadettiğini dile getirdi.  

Devamı için tıklayınız. ( Yeşil Lojistik ) 

 

 

 

Rusya bile güneşe yatırım yapıyor, peki ya biz? 

 

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye'nin 
güneş kuşağında olmasına rağmen güneş enerjisinden yeterince faydalanamadığını belirterek. Türkiye'de kurulu güneş enerjisi 
gücünün 45 MW iken Almanya'da 38 bin MW olduğuna işaret ettikten sonra Rusya’nın bile gelecek döneme ilişkin çok önemli güneş 
enerjisi yatırım planları olduğuna ama Türkiye’nin potansiyeline rağmen bunu kullanmamasına dikkat çekti.  

Devamı için tıklayınız. ( Gas Power ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Bilim ve Teknik, Eko IQ, Energy World, St Elektrik Enerji, Capital Solar Energy 

 

 

 

Bültende yer alan haberler ile ilintili televizyon açıklamaları için tıklayınız. 
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