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GAZDA TÜRK-YUNAN İŞBİRLİĞİ 

 

Türk-Yunan işbirliği, TANAP ve doğalgaz fiyatının 
belirlenmesi  

 

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Prof. Dr. 
Gürkan Kumbaroğlu Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı 
Projesi’nin (TANAP) gerçekleşmesi durumunda Azerbaycan’dan 
gelecek doğalgazına Kuzey Irak, Doğu Akdeniz ve İran gelecek 
doğalgazın da eklenmesiyle birlikte Türkiye-Yunanistan sınırında 
bir enerji hub’u oluşması durumunda serbest doğal gaz fiyatının bu 
bölge tarafından belirlenmesi yönüne gelişmelerin olabileceğini 
belirtti. Prof.Dr.Kumbaroğlu, BOTAŞ'ın Yunanistan'daki eş kurumu 
olan Kamusal Gaz Şirketi DEPA'nın Başkan Yardımcısı Prof.Dr. 
Kostas Andriosopoulos ile konuyla ilgili fikir birliğine vardı. 

 

Devamı için tıklayınız. ( Zaman ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız:  

Kent Gazetesi (Bursa), İstanbul Gazetesi, Haber Türk, Anadoluda 
Bugün, Başkent Ankara, Diriliş Postası, Doğuş (Gaziantep), 
Dünya, Ege Telgraf, Gazete Bursa, Gazete Gerçek, Güneş, Güney 
Gazetesi, Milat, Önce Vatan, Star, Star Ankara, Yeniçağ, Vahdet, 
Akşam, Yeni Birlik, Yeni Dönem Gazetesi, Yeni Söz, Energy 
World, NTV Para, Ayrıntılı Haber, Bizim Anadolu, Borun Sesi, 
Konya Memleket Gazetesi, Sesimiz Trabzon, Son Saat, Son An, 
Tünaydın, Yenigün, Enerji Haber, Hürses, Tekirdağ Şafak, Avrupa 
Yakası, Dokuz Sütun, Hakikat Gazetesi, Haber Azerbaycan   
 

Konuyla ilgili IAEE’den yapılan Basın Açıklaması için tıklayınız:  

IAEE 

 

 

 

Bundan sonra söz gazı alanlarda 

 

Türkiye ve Rusya arasında yaşanan krizin ardından İsrail’den gelen "Türkiye'ye gaz satabiliriz" açıklaması gibi başka seçeneklerin 
de gündeme gelmesi üzerine enerji piyasalarında yeni bir döneme mi girildiğine dair soruları beraberinde getirdi. Uluslararası Enerji 
Ekonomisi Birliği’nin (IAEE) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'na göre yeni dönemde gazı satanların değil, alanların sözü 
geçecek. 
 

Devamı için tıklayınız. ( Türkiye’de Yeni Çağ ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Yeni Yüzyıl, Günboyu, Bizim Gazete, Şanlıurfa Olay, Yeni Şafak, Sabah, Gas Power, 
Çiftlik 

 

Bu noktada küresel LNG pazarının üçte birini elinde tutan Katar; Türkiye için büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Katar ziyaretiyle LNG ithalatı konusunda önemli bir adım atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın da 
katlığı ziyaret sırasında Türkiye ile Katar arasında uzun vadeli LNG alımı için anlaşmaya varıldı. 

 

Devamı için tıklayınız. ( Yeni Şafak ) 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Enerji Press 

 

Alternatif gaz kaynakları dört yanımızda 

 

Uzmanlar Rusya’dan alınan gazın piyasa fiyatlarının çok üzerinde fiyatlarda alındığını belirttiler. Alternatif olarak gerçekleşebilecek 
projelerin Avrupa’ya da faydası olacağından AB de bu projeleri destekler. Dolayısıyla Rusya’nın gazı kesmesi Türkiye için karlı bir 
projeye dönüşebilir. 

 

Devamı için tıklayınız. ( Star ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Enerji 

 

 

http://www.traee.org/
http://www.zaman.com.tr/ekonomi_turk-yunan-ortak-bir-gaz-merkezi-dogalgazda-fiyat-belirleyecek_2330401.html
http://www.zaman.com.tr/ekonomi_turk-yunan-ortak-bir-gaz-merkezi-dogalgazda-fiyat-belirleyecek_2330401.html
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTI4NDI4MzYmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTI4NTI2NTgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://www.haberturk.com/ekonomi/enerji/haber/1160939-turk-yunan-gaz-merkezi-dogalgazda-fiyat-belirleyecek
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwOTE3NjMmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwOTE3NjMmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwOTg5OTMmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwODQzNzgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwODQ5MTcmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwOTA2MjQmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwODA5MTQmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwOTUzMTEmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwOTQ4NjcmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwOTA3ODcmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwODU5MTUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwODU5MTUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwODQ3NDkmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwOTg1MDQmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwOTEyMTgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwOTk3NDQmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwODE5MDgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwODA5ODQmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwOTAyNzgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwODUzNzYmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwOTUxMDcmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwOTUxMDcmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYwODcwODkmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://gold.ajanspress.com.tr/linki/yImNzDODfstw72Vyjry3pA2/?v=2&s=0&b=0&isH=0
http://gold.ajanspress.com.tr/linki/yImNzDODfstw72Vyjry3pA2/?v=2&s=0&b=0&isH=0
http://gold.ajanspress.com.tr/linki/jFmzu9kw_lKoRAaHcmnLzg2/?v=2&s=0&b=0&isH=0
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYxMTU3NDQmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYxMDIxMjMmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYxMTc2ODQmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYxMjAwNTUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYxMjEyNDAmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYxMDE3OTMmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYxMTg5ODYmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYxMDI1NTImMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYxMDI2MzImMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://www.enerjihaber.com/avrupa-nin-gaz-fiyatini-hangi-ulke-belirleyecek/1876/
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYxMjEzNDMmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYxMjg3OTUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYxNDgxMDYmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYxNDgxMDYmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYxNTAxNzgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTYxNjk4MzUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=21758
http://gold.ajanspress.com.tr/linki/Ufzct6cjC1f7wxXWp6X4HQ2/?v=2&s=0&b=0&isH=0
http://www.iaee.org/en/inside/press.aspx
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTMxNjkwNzUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTMxNjkwNzUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTMxNTgzNDkmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTMxNDQ2OTgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTMxNDAyNjAmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTI4NzQyMDkmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTMxOTIzNzAmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/11/30/dogalgazda-rusyaya-alternatif
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTM3MDcxNjYmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTM3OTUxNTYmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTI4NzUxNzUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTI4NzUxNzUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTQ0MDY3NzQmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTI5MDkyNjgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTI5MDkyNjgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NTMzMDI1MDcmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810


Paris anlaşma sesleri 

 

Paris’teki iklim zirvesinde bir ara yelmek üzere toplananlar arasında dünyanın dört bir yanından gelen belediye başkanları da vardı. 
Aralarında Kadir Topbaş’ın da olduğu belediye başkanları şehirlerinde 2050 itibariyle sadece yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanılacağına dair karar aldılar. Türkiye çapında ise karbon salınımlarının 21 pct ile sınırlandırılacağına dair söz verildi. 
 

Devamı için tıklayınız. ( Daily Sabah ) 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Sabah  

 

Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi’nden haberler 

 

İstanbul’da düzenlenen ^Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi'nde, Hürriyet Enerji Muhabiri Merve Erdil, "İran'ın Enerji 
Sektöründeki Zorluklar" konulu oturumu yönetti ve petrol fiyatlarının düşmeye devam etmesiyle birlikte İran’ın yabancı yatırımcı için 
daha cazip hale geleceğini dile getirdi. 
 

Devamı için tıklayınız. ( Hürriyet Almanya ) 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Hürriyet  

 

 

Akkuyu Bilmecesi 

 

Türkiye ve Rusya arasında yaşanan gerginlikler sonucunda gözler Akkuyu'ya çevrildi. Türkiye'nin ilk nükleer santrali olması 
planlanan Akkuyu’ya dair Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Gürkan Kumbaroğlu anlaşmanın Türkiye için avantajlı 
olduğunu, Rusya’nın anlaşmayı tümüyle de feshedebileceğine değindi.  
 

Devamı için tıklayınız. ( Çukurova Gazetesi ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Ekonomist 

 

 

Fakat Rusya ile Türkiye arasında Akkuyu için hazırlanan anlaşmada, anlaşmanın feshedilmesi durumunda bile Akkuyu Santral’inin 
sadece Rus şirket tarafından yapılabileceği ve bu şirketin payının hiçbir zaman %51’in altına düşmemesini garantileyen maddeler 
yer alıyor. 

 

Devamı için tıklayınız. ( Cumhuriyet ) 

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu Sanayi Gazetesi’ne konuştu 

 

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu Sanayi Gazetesi’ne verdiği röportajda 
yenilenebilir enerji üzerine konuştu. Konuşmasında yenilenebilir enerji teknolojilerinin güçlü altyapı ile donatılması gerektiğinden de 
bahsetti.  
 

Devamı için tıklayınız. ( Kocaeli Sanayi ) 

 

 

6. Uluslararası Doğalgaz Sempozyumu   

 

11-12 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen ve İGDAŞ tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Doğalgaz Sempozyumu’nda bu 
seneki konu “Doğalgaz Sektöründe Mükemmele Yolculuk” oldu. Sempozyumda yurtiçinden ve yurtdışından birçok uzman, 
akademisyen ve yönetici bir araya geldi.  
 

Devamı için tıklayınız. ( Doğalgaz ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Gas Power, Termo-Klima, 

 

 

Kaya gazı ve terör ilişkisi 

 

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu terörün tam da Türkiye’nın kaya gazı rezervlerinin 
olduğu bölgede yoğunlukta olmasının bir tesadüf olmayabileceğine dikkat çekti. Sahip olduğu gaz ve petrol rezervleriyle, enerjide 
kendi kendine yetebilecek bir ülkeye dönüşebilecek olan Türkiye, yurt içinde ve yurtdışında ne zaman alternatif bir enerji rotası 
çizse, terörün hedefi oluyor. 

Devamı için tıklayınız. ( Star ) 
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