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9 Kasım 2015 Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen Enerji Sohbeti’nde Yönetim Kurulu üyeleri 38nci IAEE 
Konferansı'nın ana oturumlarındaki sunumları özetleyerek iklim değişikliğinden enerji verimliliğine, jeopolitik ve teknolojik 
gelişmelerden yakıt fiyatlarına küresel enerji sektörünün 2015'in sonu yaklaşırken içinde bulunduğu güncel durumu tartıştılar. 

 

 

 

 

Dizel araçların devri bitiyor olabilir 

 

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, bir devrin sonuna yaklaşılabileceğini belirtti. 
Avrupa’da dizel araçlara önemli destekler verildikten sonra insanlar karbondan kaçarken azota maruz kaldıklarını belirterek yeni 
dönemde azot oksit emisyonlarında dizel araçlara kıyasla daha temiz olan benzinli, LPG'li ve CNG'li araçlara yönelik tercihlerde 
artış görülebileceğini belirtti.  
 

Devamı için tıklayınız. ( Ankara Akşam ) 

 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Enerji Panorama, Yenigün 

 

 

‘Samimiyet Testi’ başlığı altında Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine katkısı hakkında değerlendirme 

 

Köşe yazarı Meliha Okur Derin Ekonomi adlı ulusal yayında 30 Kasım – 12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan Paris İklim 
Zirvesi öncesinde Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine dair durumunu değerlendirdi. Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki Ekonom i 
ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) aracılığıyla Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’nun da içinde bulunduğu yedi kişilik ekibin yaptığı 
modellemeler sonucunda oluşturulan, ilgili bakanlığa iletilen 2010 yılında tamamlanan raporun ulusal çıkarlara aykırı bulunmasından 
ötürü yayınlanmasına izin verilmemesine kadar derin konulara değindi.  
 

Devamı için tıklayınız. ( Derin Ekonomi – Meliha Okur ) 
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Boğaziçi’nde enerji zirvesi 

 

Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü & IEEE Öğrenci Kolu tarafından yenilenmiş vizyon ve genişletilmiş kapsam ile bu yıl 
ilki düzenlenen "Boğaziçi Enerji Zirvesi"nin açılışını yapan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu jeopolitik gelişmeler hakkında 
değerlendirmelerini anlattı. Gerek sanayileşmenin en temel unsuru gerekse enerji alanındaki yenilikçi çalışmalar ve projeler 
hakkında konuşulan zirvede sektörün önde gelen temsilcileri ağırlandı.  
 

Devamı için tıklayınız. ( Güneş ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Enerji Panorama  

 

 

 

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’ndan yeni enerji bakanına tavsiye: İlk ziyaret İran’a  

 

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu, Ankara'da düzenlenen 'Energy is future' kongresinde 
yaptığı konuşmada Türkiye'nin enerji atanında çok kritik yol ayrımlarıyla karşı karşıya kalabileceğini bir döneme girdiğini ve yeni 
hükümetin öncelikli konusunun İran olması gerektiğini söyledi. 

 

Devamı için tıklayınız. ( Önce Vatan ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Yeni Şafak, Türkiye, St Elektrik Enerji, St Elektrik Enerji (2) 

 

 

 

 

Türkiye ile İran arasında kırılması güç bağ: Enerji bağı 

 

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu verdiği röportajda Türkiye’nin enerji piyasasındaki konumu ve rolü hakkında konuştu. Türk Akımı’nın 
rafa kaldırılmayı hak etmediğine ve Türkiye ile İran arasındaki doğalgaz anlaşması sonrasında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 
250 milyon dolardan 5 milyar dolara ulaşarak kırılması güç bir bağın oluştuğuna değindi.  
 

Devamı için tıklayınız. ( St Elektrik Enerji ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Dünya Sektör Ek, Korkusuz, Sonsöz Gazetesi, Yeni Yüzyıl, Sözcü 
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