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Enerjide koridorlar açılacak! 

Donald Trump’ın ABD seçimlerinden zaferle ayrılmasının yankıları sürerken, seçim sonuçlarının 

Türkiye’yi ve bölgeyi nasıl etkileyeceği konusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. “Trump’ın 

başkanlığı bölge için yeni bir şans” diyen Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Prof. Dr. 

Gürkan Kumbaroğlu, “Orta Doğu’nun ateşe atılmasındaki milat, 11 Eylül saldırıları idi. 9/11 olarak 

bilinen bu dönemi, ABD halkı, 11/9’da yaptığı Trump seçimiyle sonlandırmak isteyebilir” ifadesini 

kullandı. Haberin devamı için tıklayınız! 
 

Haberin bazı medya yansımaları: Türkiye Gazetesi, Yenişafak Gazetesi 

 

 

 
 

 

Batı’nın Musul’da gaz sancısı! 

Yeni uydu ve jeolojik harita ve raporlardaki devasa petrol ve doğalgaz rezervlerine dikkat çeken 

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Ortadoğu’daki DEAŞ-PYD 

tiyatrosu ve dünyanın 63 ülkesinin askeri operasyonla bölgeye sözde barış getirme sevdasının nedenin 

de bu olduğunu söyledi. Kumbaroğlu, “Sadece Musul’daki yeni bir doğalgaz rezerv alanı, Avrupa’ya 25 

yıl yetecek kapasitede. Tüm saha, yüzlerce yıl yetebilir. Musul, doğalgaz ve petrol denizinin üzerinde 

bir ada” dedi. Haberin devamı için tıklayınız! 

 

Haberin bazı medya yansımaları: Star, Yenişafak, A Haber 

 

http://www.traee.org/
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/418158.aspx
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjE3NzYyNzEmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjE3NzczODcmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://www.star.com.tr/politika/batinin-musulda-gaz-sancisi-haber-1152063/
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjEzMjcxMTYmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://www.yenisafak.com/ekonomi/batinin-musulda-gaz-sancisi-2552655
http://www.ahaber.com.tr/gundem/2016/10/24/batinin-musulda-gaz-sancisi-1477297771


 
 

 

"Enerjide Türkiye Afrika işbirliği gelişmeye açık!" 

IAEE Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Enerji İş Konseyi’nin Afrika’ya yönelik 

stratejik planları sayesinde, Türkiye ile Afrika arasındaki enerji işbirliği hızla geliştirilebilir" dedi. Haberin 

devamı için tıklayınız! 

 

Haberin bazı medya yansımaları: Karar Gazetesi, Vatan Gazetesi, Kıbrıs Volkan Gazetesi, 24 Saat 

Gazetesi, Zafer Gazetesi, Anadolu Gazetesi, Son-An Gazetesi, Yeni Konya Gazetesi 

 

 
 

 

 

Türkiye için güneş geleceği ve fırsatları! 

İstanbul'da enerji ve finans dünyasından öncü isimlerin katıldığı "Türkiye için Güneş Geleceği ve 

Fırsatları" özel buluşmasında, sürdürülebilir kalkınma ve geleceği şekillendirmede güneş enerjisinin 

yaratacağı değer çok yönlü tartışıldı. 'Güneşe Yelken Aç' sloganı ile 6 Eylül'de Bodrum'da başladığı 

turunun son durağı İstanbul'da enerji ve finans dünyasının öncü isimlerini ağırlayan Greenpeace 

Akdeniz'in efsane gemisi Rainbow Warrior'da bir etkinlik düzenlendi. Haberin devamı için tıklayınız! 

 

http://aa.com.tr/tr/ekonomi/enerjide-turkiye-afrika-isbirligi-gelismeye-acik/675601
http://aa.com.tr/tr/ekonomi/enerjide-turkiye-afrika-isbirligi-gelismeye-acik/675601
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjE1MTgwMzgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjE1MjYyMTYmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjE1Mjk3MzgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjE1MzM3NjUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjE1MzM3NjUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/extp/NjE1MjQ4MjMmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjE1Mjg1MDYmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjE1Mjk5ODImMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjE1MzQ5OTkmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjE1NjY5NDMmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546


 
 

Haberin bazı medya yansımaları: Energy World, Kaynak Elektrik 

 

 

 

IAEE Arnavutluk'ta temsilcilik açacak 

Arnavutluk'ta temsilcilik açmak için resmi başvuruda bulunan Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği'nin 

(IAEE) bu ülkedeki ilk toplantısı yapıldı. Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki bir otelde yapılan toplantıya, 

Arnavutluk enerji sektörünün önde gelen isimleri ve iş dünyasından temsilcilerin yanı sıra Türkiye'den 

de sivil toplum kuruluşları yetkilileri katıldı. Haberin devamı için tıklayınız! 

 

 
 

 

 

http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjE3NjYxNjEmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjE3NjYxNjEmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjE3NDAyNTEmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://www.haberler.com/iaee-arnavutluk-ta-temsilcilik-acacak-8934623-haberi/


Enerji denklemini değiştirecek anlaşma Türk Akımı! 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmesinin ardından 

uzun süredir hayata geçmesi beklenen Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi imzalandı. Atılan 

imzalarla hem Türkiye hem de başka birçok aktör için bölgesel enerji denkleminde kritik ve yeni bir 

aşamaya geçildi. Haberin devam için tıklayınız! 

 

 
 

 

 

 IAEE-EED’nin 20 Ekim-10 Kasım 2016 tarihlerinde yer aldığı TV yayınları 

 

TV24 - Zeliha Saraç ile 24E - 21.10.2016 – Uluslararası Enerji Politikaları – İzlemek için tıklayınız! 

 

TV24 - Ardan Zentürk ile Moderatör Gece - 24.10.2016 – Musul'da Gaz Sancısı – İzlemek için tıklayınız! 

A Haber - Orhan Sali ile Söz Teması - 09.11.2016 – İzlemek için tıklayınız! 

 

 

IAEE/EED Gelecek Programlar 

 

Çalıştay 

Konu: Oil&Gas – Global and Local Prospects 

Tarih: 16 Aralık 2016  

Yer   : Boğaziçi Üniversitesi Vedat Yerlici Kültür Merkezi, Bebek – İstanbul 

 

Bilgi için: info@traee.org  

  

http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjE3NjYxMjMmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
https://www.youtube.com/watch?v=vWdl1bZ32F0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U86im1m1Cnc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3QQklKlrNlI&feature=youtu.be
mailto:info@traee.org

