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“Avrasya Doğalgaz Projelerinde Jeopolitik Konular, Riskler ve Fırsatlar” adlı konferans pozitif diyaloğun gelişmesine 
katkı sunacak 

 

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gecen 
hafta Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin, dondurulduğu açıklanan Türk Akımı’nın siyasi belirsizlikten kurtulabilmesi adına 
dönüm noktası olabileceğini söyledi. Şimdi gözler G20 Zirvesi öncesinde Antalya’da yapılması beklenen Avrasya Doğalgaz 
Projelerinde Jeopolitik Konuları Riskler ve Fırsatlar adlı konferansta. 

Devamı için tıklayınız. ( Akdeniz Beyaz ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Star, Aydınlık, Dünya, Gazete İstanbul, Gazete Kaktüs, Günlük Evrensel, Tünaydın, 
Yenigün, Zaman Antalya, Hürses, Hürses Gazetesi, Önce Vatan, Ticari Hayat, Türkiye’de Vakit, Yeni Çağrı, Gas Technics, Kent 
Gazetesi (Bursa), Yeni Şafak 

 

 

 

Boğaziçi ile röportaj: Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli  

 

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Bölümü hocalarından Prof. Dr. Gürkan 
Kumbaroğlu Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli ve Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) hakkında Boğaziçi 
dergisine röportaj verdi. 

Devamı için tıklayınız. ( Boğaziçi ) 

 

 

 

Akkuyu’nun velayeti ne olacak 

 

Rusya ile Türkiye arasında tırmanan gerilimin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı “Akkuyu’yu Ruslar yapmaz ise 
bir başkası yapar” açıklaması hakkında Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu 
Rosatom kadar cazip teklif veren başka bir adayın olmasını beklemediğini belirtti. 

Devamı için tıklayınız. ( Milliyet ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Bizim Çankırı  

 

 

 

Paris İklim Zirvesi öncesinde Türkiye’ye durum değerlendirmesi 

 

ABD'nin en önemli iklim değişikliği ve enerji politikaları konulu dergilerinden ClimateWire uzun süredir gelişmekte olan ülkelerin 
Paris İklim Zirvesi'ne hazırlıklarını araştırıyor. Araştırmayı gerçekleştiren gazeteci Lisa Friedman, EKO IQ için sürecin geniş bir 
portresini çizerken Türkiye'nin konumunu değerlendirdi. 

Devamı için tıklayınız. ( Eko IQ ) 

 

Lisa Friedman’ın ClimateWire için IAEE Başkanı Prof.Dr. Gürkan Kumbaroğlu ile gerçekleştirdiği röportajda Türkiye’nin kömür 
tutkusunun gözden geçirmesi ve yenilenebilir enerji üzerindeki bürokratik engellerin kaldırılması gerektiği vurgulandı. 

 

Devamı için tıklayınız. ( E&E News ) 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Eko IQ 

 

 

 

 

Akdeniz’deki enerji rezervleri ve sahipleri 

 

Akdeniz açıklarında her geçen gün yeni enerji alanları ve rezervleri keşfedilirken bunların aidiyeti, ne zaman, nasıl ve kim 
tarafından çıkarılacakları da merak konusu olmaya devam ediyor. Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Prof. 
Gürkan Kumbaroğlu ve Su ve Enerji Politikaları Uzmanı Dursun Yıldız’ın Türkiye’ye dair enerji konuları hakkındaki yorumları ise 
Türkiye’nin karışık halinin onu süper güç olmaktan alıkoyduğu yönündedir. 
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Devamı için tıklayınız. ( Derin Ekonomi ) 

 

İran ile Batı’nın uzlaşması 

 

İran ile Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında gerçekleştirilen nükleer müzakerelerde 
geçtiğimiz aylarda anlaşma sağlandı ve İran’ın nükleer programını kısıtlaması karşılığında Tahran'a uygulanan ekonomik 
yaptırımların hafifletileceği belirlendi. Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl ve Mehmet Öğütçü gibi enerji 
sektörü uzmanları bu konudaki görüşlerini paylaştılar. 

 

Devamı için tıklayınız. ( Enerji ) 

 

 

 

Volkwagen’in hilesi 

 

Disiplinli olmaları ve kuralcılıklarıyla tanınan Almanlar’ın prestijli markası Volkswagen’in emisyon hilesi bir çevre skandalına imza 
atarken Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Prof. Gürkan Kumbaroğlu bunun bir gündem meselesi olduğunu 
belirtti ve karbon salımının yanı sıra azot salımının zararları üzerine dikkat çekti. 

 

Devamı için tıklayınız. ( Sabah ) 

 

 

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği Başkanı Kumbaroğlu, Volkswagen emisyon skandalının otomotiv sektörünün yatırım 

kararlarında yeni bir dönemi beraberinde getirebileceğini belirterek bunun bir devrin sonu olabileceğine işaret etti ve azot oksit 

emisyonlarında dizel araçlara kıyasla daha temiz olan benzinli, LPG'li ve CNG'li araçlara yönelik tercihlerde artış görülebileceğini 

açıkladı. 
 

Devamı için tıklayınız. (Yeni Şafak) 

 

Basında yer alandiğer haberler için tıklayınız: Habertürk, Yeni Akit, A Haber, Yeni Şafak 
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