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Tahkimle çifte avantaj! 

İran'ın yüksek doğalgaz fiyatlarıyla ilgili açılan Tahkim Mahkemesi'ni Türkiye’nin kazanması çifte avantaj 
sağlayabilir. Türkiye, alt limitteki bu indirimi yeniden Tahkim'e götürerek daha fazla indirim ve tazminat 
alabilir; ya da dava açmayarak Güney Pars enerji sahasından çıkan gazın Türkiye’den Avrupa’ya 
taşınmasına destek olabilir. Konuyu Yeni Şafak gazetesine özel olarak değerlendiren Prof. Dr. Gürkan 
Kumbaroğlu’na göre İran tahkim sürecini ‘ucuza bitirmenin’ peşinde! Haberin devamı için tıklayınız! 

 

Haberin Yeni Şafak’ta yayımlanan tam sayfasına gitmek için lütfen tıklayın! 

 

 
 

 

1 Şubat Türkiye ve bölge için milat olabilir! 

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 
Türk Akım projesinin Rus Konfederasyon Konseyi tarafından onaylanması ve Rex Tillerson’ın ABD 
Senatosu’nun onayını alarak Dışişleri Bakanı olmasının aynı güne denk gelmesine dikkati çekerek, “1 

Şubat’ta alınan bu iki karar Türkiye ve bölge için milat olabilir” dedi. Haberin devamı için tıklayınız! 

 

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Energyworld, Business Ankara, Enerji Enstitüsü, Enerji Gazetesi… 

 

 

http://www.traee.org/
http://www.yenisafak.com/ekonomi/tahkimle-cifte-avantaj-2602679
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjM2OTA3NzImMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://energyworld.com.tr/1-subat-turkiye-ve-bolge-icin-milat-olabilir.html
http://energyworld.com.tr/1-subat-turkiye-ve-bolge-icin-milat-olabilir.html
http://www.businessankara.com/ekonomi-haberleri/1-subat-turkiye-ve-bolge-icin-milat-olabilir.html
http://enerjienstitusu.com/2017/02/03/kumbaroglu-1-subatta-alinan-iki-karar-turkiye-bolge-icin-milat-olabilir/
http://www.enerjigazetesi.ist/kumbaroglu-1-subatta-alinan-iki-karar-turkiye-icin-bir-milat-olabilir/


Türk Akımı ‘kardeş proje’ye dönüşebilir! 

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’na 
göre Avrupa'ya gaz taşıyacak Türk Akımı; Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bosna Hersek 

güzergahıyla ‘kardeşlik projesine' dönüşebilir. Prof. Dr. Kumbaroğlu, Türkiye-AB işbirliğinin ise gazın 
AB'ye giriş noktası olan Hırvatistan üzerinden gelişebileceğine dikkati çekiyor. Haberin devamı için 
tıklayınız!  

 

Haberin Yeni Şafak’ta yayımlanan tam sayfasına gitmek için tıklayınız! 

 

 

 

Türk Akım’da İkinci Hat endişesi! 

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanan Türk Akım projesinde 
sadece birinci hattın deniz kısmı için sözleşme imzalandığına vurgu yapan uzmanlara göre Türkiye’yi 
enerji merkezi konumuna yükseltebilecek ikinci hat için henüz herhangi bir imza atılmadı. Haberin 

devamı için tıklayınız! Haberin bazı medya yansımaları: Enerji Enstitüsü, Vira Haber, Deniz Haber… 

 

Haberin Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan sayfası, haberin Dünya Gazetesi’nde yayımlanan sayfası! 

 

http://www.yenisafak.com/ekonomi/turk-akimi-kardes-projeye-donusebilir-2606872
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjM4ODg3MTUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://enerjienstitusu.com/2017/02/08/turk-akimda-ikinci-hat-endisesi/
http://enerjienstitusu.com/2017/02/08/turk-akimda-ikinci-hat-endisesi/
http://www.virahaber.com/turk-akiminda-ikinci-hat-endisesi-dogdu-43743h.htm
http://www.denizhaber.com.tr/turk-akiminda-ikinci-hat-endisesi-dogdu-haber-72589.htm
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjQwMzAwNzcmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjQwMzk2OTgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546


 
 

 

Rusya Dışişleri’nden Prof. Dr. Kumbaroğlu’nun açıklamalarına yanıt! 

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Türk Akım projesinin ikinci hattı için henüz onay aşamasının 
gelmemesinin ötesinde niyet mektubunun dahi imzalanmadığını Türk kamuoyuna açıklayan ilk isim 

olan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’na yanıt Rusya Dışişleri 
Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre, AB’den garanti alınmadan 2. hattın 
imzalanması imkansız! Rusya tarafından yapılan açıklamaya ulaşmak için tıklayınız! 

 

 

Yenilenebilir’de potansiyel çok, kullanan yok! 

Küresel ısınma sonucu doğada dengeler altüst olurken artık daha çevre dostu ve ucuz yakıtlar gözde. 
Bu da hem dünyada hem Türkiye’de yenilenebilir enerjiye olan talebi artırsa da, tüketimdeki payı çok 

düşük. Haberin devamı için tıklayınız! 

 

 Haberin Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan sayfasına gitmek için tıklayınız! 

 

 

http://aa.com.tr/tr/turkiye/rusyadan-turk-akiminin-ikinci-hatti-icin-garanti-sarti/744795
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yazi_dizileri/673495/Yenilenebilir_de_potansiyel_cok_degerlendiren_yok.html
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjQwMzAwNzUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546


Yenilenebilir dosyasında ikinci bölüm; yenilebilir enerjinin yaygınlaşması teknolojiye bağlı! 

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 
yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasında dünya genelindeki durumu Cumhuriyet’e değerlendirdi… 

Haberin devamı için tıklayınız! 

 

Söyleşinin Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan sayfasına gitmek için tıklayınız! 

 

 
 

 

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun 24 0cak - 14 Şubat aralığında katıldığı TV programları 

 

24TV - Ardan Zentürk ile Moderatör Gece - 31.01.2017 - Yayını izlemek için lütfen tıklayınız! 

 

Bloomberg HT - Mine Uzun'la Focus Programı – 13.02.2017 – Yayını izlemek için lütfen tıklayınız! 

http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=117216&tipi=5&sube=0#.WKIyXPmLTIU
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjQwNTQzMjkmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
https://www.youtube.com/watch?v=ENJeoiWvoak&t=745s
http://gold.ajanspress.com.tr/linktv/ZaeFnR6THc5rQBhzXJsmFQ2/?v=2&s=0&b=0&isH=0&1

