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AMBARGO SONRASI İRAN: YENİ İŞ, YENİ ENERJİ-YENİ FIRSATLAR 

 

 

 

 

“Ambargo Sonrası İran: Yeni İş, Yeni Enerji-Yeni Fırsatlar” konferansı Antalya’da yapıldı  

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Antalya’da başlayan 'Ambargo Sonrası İran: 
Yeni İş, Yeni Enerji, Yeni Fırsatlar' konferansının açılış konuşmasında, Türkiye ile İran'ın Asya'da çift bir motor haline gelerek, bütün 
bölge halkları ve dünya ekonomisi için bir arada çalışması gerektiğini söyledi. Yatırımcıları bekleyen fırsatları değerlendiren 
Kumbaroğlu, konferansta Türkiye-İran arasında karşılıklı iş birliğinin konuşulacağını ifade etti.  

Devamı için tıklayınız. ( Akdeniz’de Yeni Yüzyıl ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Anadolu Manşet, Kent Gazetesi (Bursa), Yeni Adana, Adana Ekspres, Ayrıntılı Haber, 
Son-an, Hürses, Ticaret Gazetesi, Tünaydın,  

 

 

11 maddede konferans sonuç bildirgesi  

Başarıyla gerçeklesen konferans sonrasında sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirge, Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği IAEE Başkanı 
Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu tarafından, Dünya Enerji Konseyi İran Milli Komitesi Genel Sekreteri Dr. Davood Manzoor ve İran 
Enerji Ekonomisi Derneği Kurucu Başkanı Dr. Mahmoud Khaghani ile birlikte açıklandı ve ambargo sonrası İran ile gerçekleştirilecek 
olan başarılı yeni işler ve ticaret anlaşmaları gerekliliklerini ön plana çıkardı. 

Devamı için tıklayınız. ( Gas Power ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Erzurum Yeni Gün, Dünya 

 

 

Kazan-kazan anlaşmalar döneminde temkinli ama hızlı davranmak gerekir 

İmzalanan bildiride politikada dürüstlük ve ticari ilişkilerin gelişmesinin gerekliliğinin altı çizildi. Özellikle politikadan arındırılmış enerji 
ticaretinin bir an evvel gerçekleştirilmesinin ekonomik açıdan tüm tarafların yararına olacağı vurgulandı. Uluslararası Enerji 
Ekonomisi Birliği IAEE Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu İran ile ilişkilerde temkinli ama hızlı davranmak ve harekete geçmek 
gerektiğini dile getirdi. 

Devamı için tıklayınız. ( Diriliş Postası ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Yeni Alanya, Ticaret Gazetesi, Son Dakika, Yeni Çağ 

 

 

Sadece enerji ve ticarette değil, İran ile tarım, bankacılık ve turizmde bile işbirliği 

Iran Büyükelçisi Ali Rıza Bikdeli’nin kendi katılamadığı için konferansın açılısında okunan mesajında iki ülke arasındaki işbirliğinin 
sadece enerji alanıyla sınırlı kalmaması gerektiğini ve tarım, bankacılık, turizm sektörlerinde de geliştirebileceğini belirtti. İki ülkenin 
ekonomik birlikteliği için bugün bu saydığımız sektörler önemli rol oynayacağını dile getirdi.  

Devamı için tıklayınız. ( Dünya ) 

 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Ege Haber (İzmir), Star 
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Turizmcilere aranan müjde İran’dan geldi 

Geçen yıl yaşanan kaybı gidermek için yeni pazarlar arayan turizmciler müjdeyi İran'da buldu. Sektör temsilcileri, ambargoların 
kalkmasıyla İran'dan gelen turist sayısının kısa sürede yüzde 100 artacağını belirtti. Sektör temsilcileri, ambargoların kalkmasıyla 
İran'dan gelen turist sayısının ikiye katlanacağını belirtirken, İran'daki tanıtım çalışmalarını hızlandırdı. Turizmcilere göre, düşen 
turizm gelirleri ve azalan ilginin yerini İranlılar dolduracak.  

Devamı için tıklayınız. ( Yeni Yüzyıl ) 

 

 

Terörü yenen Türkiye enerji ile sınıf atlayabilir 

Türkiye’nin yüksek enerji potansiyelini etkin şekilde kullanabilmesi durumunda gelişmekte olan ülke konumundan gelişmiş ülkeler 
statüsüne ulaşabileceği öngörülüyor. Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği Başkam Gürkan Kumbaroglu'na göre, bunun önündeki 
en büyük engel terör. Kumbaroğlu, Türkiye'nin terör oyunundan kurtularak başarılı hamleler atmasının, coğrafyasındaki dengelerin 
de değişmesi anlamına geleceğim söyledi. 

Devamı için tıklayınız. ( Sonsöz Gazetesi ) 

 

Alternatif enerji kaynaklarına yatırım olmalı 

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu Türkiye’nin alacağı önlemlerle 2030 yılına kadar sera 
gazı emisyonundaki artıştan yüzde 21 azalma hedeflediğini belirterek, yenilenebilir enerji gücünü 2030 yılına kadar 2 katın üzerinde 
artırma hedefi olduğunu anımsattı. Artan talep doğrultusunda rüzgâr, doğalgaz, güneş, hidroelektrik, nükleer gibi çok farklı enerji 
kaynaklarında önemli adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. 

Devamı için tıklayınız. ( Yeni Çağrı ) 

 

Paris Iklim Zirvesi sonrası endişeler 

Paris’te İklim Zirvesi’nde geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmalar sonucunda verilen sözler karşısında atılması gereken adımlar 
konusunda çeşitli endişe dolu fikirler var. Türkiye’nin enerji tüketimi de tüketim alışkanlıklarının ortalama bir Avrupa ülkesinden farklı 
olduğuna dikkat çeken TOBB başkanı diğer endişelerini de dile getirdi. 

Devamı için tıklayınız. ( Sunday’s Zaman ) 

 

 

Turkiye’nin yatırım sektörü: enerji 

Enerji Press yazarı Seda Gök tarafından ele alınan yazıda gerek Türkiye’nin enerji piyasasına ve mevcut durumuna, gerekse 
dünyadaki petrol fiyatlarına yer verildi. Yazısında Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’nun 
sözlerine de yer veren Seda Gök, Kumbaroğlu’nun düşük petrol fiyatlarının olası etkileri üzerine yorumlarına da değindi.  

Devamı için tıklayınız. ( Enerji Press ) 

 

 

 

EED/IAEE GELECEK ETKİNLİKLER 

29 Nisan 2016 EED İstanbul Çalıştayı: “Renewable feed-in tariffs, implications and future plans: European 

Experience, Turkish Insight”   

Bilgi için: info@traee.org  

 

26-28 Mayıs 2016 – 2. IAEE İstanbul Yaz Okulu: “Electricity Markets & Regulation” 

Bilgi için: iaeesummerschool@gmail.com 

 

19-22 Haziran 2016 – 39. IAEE Uluslararası Konferansı Bergen: “Energy: Expectations & Uncertainty” 

Bilgi için: iaee2016.conference@nhh.no 

 

28-31 Ağustos 2016 – 1.IAEE Avrasya Konferansı Bakü: “Energy Economics Emerging from the Caspian 

Region: Challenges and Opportunities” 

Bilgi için: info@iaeebaku16.org  
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