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Ambargo sonrası İran Konferansı 

İran’a uygulanan ambargonun 36 yıl aradan sonra kaldırılma kararının ardından yeni dönemin Türkiye için ' hayati' önem taşıdığına 
vurgu yapan IAEE Başkanı Prof.Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Antalya 'da düzenlenecek konferansla Türk firmalarına İran kapılarını 
açmayı hedefliyor. İran Enerji Ekonomisi Derneğinin öncülüğünde 22-23 Ocak tarihlerinde Antalya'da "Ambargo Sonrası İran-Yeni 
İş, Yeni Enerji-Yeni Fırsatlar" başlıklı bir konferans düzenleneceğini hatırlatan Kumbaroğlu, İran'ın tüm kurum ve kuruluşlarıyla 
ambargo sonrasına yönelik çok ciddi hamleler yaptığını ve bugün Ortadoğu'da yaşanan olaylar başta olmak üzere ülkelerin dış 
politikalarındaki değişikliklerin temelinde bu hamlelerin yansımalarının yattığını söyledi. 

Devamı için tıklayınız. ( Hürses ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Türkiye Antalya, İleri (Antalya), Gaziantep Sabah, Kent Gazetesi (Bursa), Haber 
Alanya, Antalya Hilal, Antalya Gündem, Akdeniz'de Yeni Yüzyıl, Antalya Körfez  

 

 

 

Suudi-İran geriliminin Türkiye’ye etkileri 

 

İran ile Suudi Arabistan arasında yaşanan siyasi kriz sonrası iki ülkenin enerji konusundaki rekabeti Türkiye'ye yarayacak. Uzmanlar, 
iki ülkenin Türkiye'ye sattığı petrol ve gaz fiyatlarında indirime gitmesini bekliyor. Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı 
Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Rusya gelişmesinin ardından alternatif pazarlar arayan Türkiye'nin enerji sektöründeki gelişmelerden 
olumlu yönde etkileneceğini söyledi. 

Devamı için tıklayınız. ( Star ) 

 

Asıl savaş petrolde 

 

Uzmanların iddialarına göre düşük petrol fiyatlarının arkasında Rusya, İran ve Venezuela’yı cezalandırmayı amaçlayan ABD-Suudi 
Arabistan ittifakı bulunmaktadır. Petrol fiyatlarını 11 yılın ardından 15 Aralık 2015’te 36,40 dolara indi. Uluslararası Enerji Ekonomisi 
Derneği (IAEE) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ise petrol fiyatlarındaki düşüşün arz-talep dengesine bağlı olduğunu 
savunuyor ve düşüşün daha da devam edebileceğine dikkat çekiyor.   

Devamı için tıklayınız. ( Yeni Yüzyıl ) 

 

 

Türkiye, enerji, çevre ve şehircilik 
alanlarında emin adımlarla ilerliyor 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Boğaziçi 
Üniversitesi'nin iş birliğiyle düzenlenen 
"Yüksek Binalarda Deprem Hasan 
Belirlenmesi, Acil Yıkımlar ve Alınacak 
Tedbirler Projesi Çalıştayı" İstanbul'da 
gerçekleşti. Programın ardından 
Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği 
(IAEE) Başkanı Prof. Dr. Gürkan 
Kumbaroğlu ile bir araya gelen Bakan 
San, Türkiye'nin yenilenebilir enerji 
konusunda atacağı adımlarla ilgili çeşitli 
değerlendirmelerde bulundu. 

 

Devamı için tıklayınız. ( Hürses ) 
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Rus uçak krizinin Türkiye’nin enerji stratejisi üzerindeki etkileri 

 

Rus savaş uçağının düşürülmesiyle beraber gerilen Türk-Rus ilişkilerinin enerji piyasasına olan etkileri dikkat çekti. Gerek ithal 
edilen doğalgaz, gerek Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santrali’nin vebali merak uyandırırken, Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği 
(IAEE) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Prof. Dr. Erdal Kanas Tanagöl ve diğer uzmanların görüşleri Energy World dergisi 
tarafından yayınlandı.   

 

Devamı için tıklayınız. ( Energy World ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Özgür Gündem 

  

 

 

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu Gazi Üniversitesi’nde 

 

Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu enerji farkındalığı konferansı çerçevesinde bu 
kez Gazi Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Üniversitenin enerji topluluğu ile teknoloji topluluğunun ortaklaşa düzenlediği 
etkinlikte konuşan Prof. Dr. Kumbaroğlu, batılı ülkelerin Iran konusunda küresel piyasalara verdiği mesajların Türkiye tarafından iyi 
anlaşılması gerektiği görüşünde olduğunu belirtti. 

 

Devamı için tıklayınız. ( Önce Vatan ) 
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