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38. Dünya Enerji Ekonomisi Konferansı için hazırlık 

çalışmaları başladı.

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, konferansa 500’ü aşkın uzmanın katılacağını belirtti.

Devamı için tıklayınız. (Hürriyet)

Antalya Vali Yardımcısı Recep

Yüksel ve Antalya Büyükşehir

Belediyesi Genel Sekreteri Birol

Ekici ile görüşen dernek üyeleri,

konferans için resmi erk ve yerel

yönetimin desteğini aldı.

Devamı için tıklayınız. (Yeni 

Enerji)

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız : Hürriyet, Yeni Enerji, In City, Sektörümün

Dergisi, Electricity Turkey

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE)’nin ve Türkiye kolu olan Enerji Ekonomisi

Derneği’nin başkanı olan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu IAEE'nin Türkiye'den yönetilmesinin

bölgede yapılacak ekonomik analizlerin dünyanın önde gelen enerji ekonomistlerince

tartışılması için bir fırsat sunduğu belirtiyor

Devamı için tıklayınız. (Yeni Enerji)

Antalya’da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) eğitim faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor.

ATSO çatısı altında çalışmalarını sürdüren ATSO Akademi, KOBİ işletmelerine yönelik

'Kobilerde Enerji Verimliliği ve Finansal Destekler Semineri' düzenliyor.

Devamı için tıklayınız. (Akdeniz Beyaz)

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız : Akdeniz Güncel, Antalya Ekspres Gazetesi,

Toros (Antalya), Kemer Hakimiyet

Seminere ilişkin açıklamada bulunan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Osman Budak,

rekabette enerji maliyetlerinin önemli olduğunu ve artan enerji maliyetlerinin, enerji verimliliği

kavramım ön plana çıkarttığını söyledi.

Devamı için tıklayınız. (Elmalı Gündem)

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, gerçekleşmesi beklenen 38. Dünya Enerji Ekonomisi

Konferansı ile ilgili olarak Enerji Dünyası dergisine söyleşi verdi.

Devamı için tıklayınız. (Enerji Dünyası)

AB ve Enerji Politikaları üzerine
"Avrupa Birliği için Sürdürülebilir Enerji Politika ve Stratejileri" konulu 14. IAEE Avrupa

Konferansı'nda "Avrupa'nın enerji politikalarının yetersiz olduğu ve mevcut çalışmalarla 2050

yol haritasında ortaya konulan hedeflerin tutturulamayacağı" sonucunun elde edildiği

bildirildi.

Devamı için tıklayınız. (Best Dergisi)

Prof. Dr. Kumbaroğlu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan sorunlar nedeniyle Avrupa'da

özellikle bu yıl yaşanan enerji krizinin, Rusya'nın Avrupa enerjisi üzerinde "dominant" etkisini

bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.

Devamı için tıklayınız. (Ekonomi Gazetesi)

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız : Termodinamik

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız : Yeni Mesaj, Ajanspress

www.traee.org

#enerjimvarken

http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NDM0NjYwNjUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NDM0NDk1MDMmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/NDM0NjYwNjQmMSY0MTUzNCYwJjE=#.VJW8cF4gPA
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/NDM0NDk1MDMmMSY0MTUzNCYwJjE=#.VJW8dF4gPA
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NDM2MzMzNzUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NDM2MzUxMzgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/NDQyOTg5NTUmMSY0MTUzNCYwJjE=#.VMOYWyusXT9
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/NDM0NDk0ODImMSY0MTUzNCYwJjE=#.VJW_d14gPA
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NDM0NjYwNjUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/NDM0Njk1NDAmMSY0MTUzNCYwJjE=#.VJW8Zl4gPA
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/NDM0NDk0ODImMSY0MTUzNCYwJjE=#.VJW_d14gPA
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NDM0NjYwNjUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/NDM0NzA2ODAmMSY0MTUzNCYwJjE=#.VJW8Zl4gPA
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/NDM0Njk5NzYmMSY0MTUzNCYwJjE=#.VJW8bF4gPA
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NDM0OTM3MzkmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NDM1MzU0NDImMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/NDM0Njk1NDAmMSY0MTUzNCYwJjE=#.VJW8Zl4gPA
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NDM1MDgzMzImMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NDM0NjYwNjUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NDM1Nzc3OTEmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/NDM0Njk1NDAmMSY0MTUzNCYwJjE=#.VJW8Zl4gPA
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/NDM0Nzg4MjImMSY0MTUzNCYwJjE=#.VJXDTl4gPA
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NDM0NjYwNjUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NDM2NDIwNDgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/NDM0Nzg4MjImMSY0MTUzNCYwJjE=#.VJXDTl4gPA
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NDM0NjYwNjUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NDM2MzQ4MzImMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NDM2MTU1MzEmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=2810
http://haberci.ajanspress.com.tr/padphoto/43615563/6/0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174
http://www.traee.org/


Boğaziçi Üniversitesi Yöneylem Araştırma Kulübü

(BÜYAK)’ın bu yıl sekizincisi düzenlenen okul

etkinliği

ENERJİYE DOĞRU BİR ADIM DAHA

HABER BÜLTENİ

22/12/2014

Düşük Petrol Fiyatlarının Türkiye üzerindeki etkileri ne 

olacak
Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (İAEE) Seçilmiş Başkanı. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim

Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’nu verdiği röportajında düşmekte olan petrol fiyatlarının

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ithal petrole dayalı ülkelerin ekonomilerini olumlu

etkileyeceğini kaydetti.

Devamı için tıklayınız. (Gaziantep Zafer)

Yüzde 50'ye yakın düşen petrol fiyatları 2015'te benzinli oto satışlarını artırabilir.

Otomotivciler, pahalı olan dizellere ilginin azalacağı görüşünde

Devamı için tıklayınız. (Taraf)

Etkinlik kapsamında BUYAK düzenlenecek olan 'Sürdürülebilir Eneıji‘ forumu ise

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (İAEE) ve Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu tarafından yönlendirilecek.

Devamı için tıklayınız. (Günboyu)

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun yönlendirdiği 'Sürdürülebilir Enerji' konulu forumun ilk

gününde düzenlenen "enerji politikaları" konulu anketin sonuçlarının değerlendirildiği forum

toplantısı öğrencilerin eski kuşağa oranla çevre politikalarına daha hassas olduğunu

gösterdi.

Devamı için tıklayınız. (Önce Vatan)

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız : Dokuz Sütun, Son Saat, Enerji Dünyası

Türkiye’nin Enerji Gündemi: Akkuyu Nükleer 

Santralı, ufuktaki projeler ve reformlar

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği Başkanı Prof. Gürkan Kumbaroğlu Akkuyu Nükleer

Santralı için Rusların iyi fiyat verdiklerini söyledi.

Devamı için tıklayınız. (Global Sanayici)

Bulgaristan'ı aşamayan ve Ukrayna'yı devre dışı bırakmak isteyen Rusya Güney Akım'ın

yönünü Türkiye'ye çevirince Güney Akım ve TANAP projelerinin Türkiye'ye getirecekleri

gündem konusu oldu.

Devamı için tıklayınız. (ST Proses)

Başbakan Davutoğlu, 25 maddelik yapısal reform eylem planının, reel ekonomiye ilişkin 9

maddesini ve reform sürecinin nasıl işleyeceğini açıkladı.

Devamı için tıklayınız. (Termodinamik)

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Seçilmiş Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim

Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, hükümetin açıkladığı dönüşüm programlarına dair

düşüncelerini paylaştı.

Devamı için tıklayınız. (Enerji Panorama)

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız : Son Saat

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız : Enerji Petrol ve Gaz, Ticaret Gazetesi, Star

Ankara, St Elektrik Enerji

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız : Habertürk
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