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ENERJİ BİRLİĞİ’NE TEPKİLER OLUMLU 

Ukrayna’dan Avrasya Enerji Birliğine İlgi 

 

Ukrayna’nın Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Konsolosu Yuriy Grynevetskyi, projenin fikir babası olan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’nu 
ziyaret edip soydaş Türk ülkelerini aynı amaç etrafında bir araya getirecek ve diğer ülkeler arasındaki enerji buzlarını da eritecek 
olan Avrasya Birliği ile ilgili bilgi aldı. 

Devamı için tıklayınız. ( Enerji Port ) 

Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Enerji Günlüğü, Ekonomi Ajandası, Dokuz Sütun, Yeni Akit, Anayurt, Mechanic,  

 

 

Wanted: En Enerjik Üç Öğrenci 

 

Antalya'da gerçekleştirilecek 38. Dünya Enerji Ekonomisi Konferansı’na katılım ödülü olan ve enerji ekonomisi alanında bilinçli 
gençlerin dikkatini çekmek için hazırlanan sosyal medya üzerinden "#enerjimvarken" hashtag yarışması başlatıldı.   

 

Devamı için tıklayınız. ( 24 Saat Gazetesi ) 

Acil Fizibilite 

 

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Ukrayna'daki kriz nedeniyle endişeli bir kış geçiren Avrupa'da kriz senaryolarının çalışıldığını ve 

Ukrayna'dan gelen gazın kesilmesinin özellikle Doğu Avrupa'yı vuracağının öngörüldüğünü kaydetti ve Doğu Avrupa'ya "Türk Akım" 
projesindeki fizibilite çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi. 

Devamı için tıklayınız. ( 24 Saat Gazetesi ) 
Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Aydınlık, Milat, Anayurt, St Elektrik Enerji, Termodinamik 

AB Baskısını Fırsata Çevirmek 

 

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu Rusya'nın Türkiye ile yakınlaşmasında, Batı tarafından uygulanan yaptırımların etkisinin olduğunun 

altını çizdi ve bu yaptırımlardan önce ise Güney Akım üzerinde Avrupa'nın çıkardığı yeni şartlar ve regülasyonların olduğunu ifade 

etti. Rusya açısından bakıldığında, gazını yine Avrupa'ya satmış olacak. Ancak bunu AB'nin getirdiği şartlara ve engellere 
takılmadan yapacak. 

Devamı için tıklayınız. ( Gas Power ) 
Basında yer alan diğer haberler için tıklayınız: Gas Power 

Türk-Azeri Enerji İlişkileri 

 

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye ve Azerbaycan'ın başını çektiği enerji projelerinin, bölge ülkelerini de içine alarak dev bir 

işbirliği çatısına dönüştüğünü söyledi.  

Devamı için tıklayınız. ( Gas Power ) 

İlintili görsel basın açıklamaları için lütfen tıklayınız. 
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