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Boğaziçi Üniversitesi ve Tahran Üniversitesi’nden dev işbirliği! 

Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi 

öğretim üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Tahran Üniversitesi Enerji Yönetimi ve Planlama 

Araştırma Enstitüsü (RIEMP) ve İran Sanayi ve Ticaret Odası Eğitim Enstitüsü (ICCIMA) olarak üçlü bir 

işbirliği mutabakatı (MoU) imzaladıklarını açıkladı. Electricity Turkey Dergisi Ekim sayısında bu önemli 

işbirliğine geniş yer verdi. Haberin devamını okumak için tıklayınız! 

 

 

 

Rusya’nın K. Irak gazını AB’ye satma hazırlığı! 

Kuzey Irak gazının Avrupa’ya taşınması noktasında Rusya’nın girişimlerini haberleştiren Milliyet 

Gazetesi, sürecin Türkiye’ye etkilerini ve projenin geleceğini Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı, 

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’na sordu. Haberin devamını okumak 

için tıklayınız! 

 

http://www.traee.org/
http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazici-universitesi-ve-tahran-universitesinden-enerjide-akademik-isbirligi
http://www.milliyet.com.tr/rusya-nin-k-irak-gazini-ab-ye-ekonomi-2522542/


 

Vananın kapatılması Kuzey Irak’a ciddi darbe olur! 

IKBY yönetimindeki bölge Türkiye üzerinden sattığı petrol ile yılda 11 milyar dolarlık gelirden ciddi bir 

pay alıyor. Vananın kapatılması halinde Barzani ekonomik olarak önemli bir darbe alacak. Irak’la yıllık 

10 milyar dolarlık ticaret hacmi kapasitesine sahip Habur’dan direkt IKBY yönetimiyle 2.5 milyar 

dolarlık ticaret söz konusu. Haberin devamını okumak için lütfen tıklayınız! 

 

 

Petrolde İran yerine Türk hattı! 

Kuzey Irak gerginliğinin ardından Türkiye - Irak enerji işbirliği ihtimali öne çıktı. Başbakan Yıldırım, 

Bağdat’ın muhatap alınacağını söyledi. Konunun uzmanlarına göre Irak’la 20 milyar dolarlık ekstra 

petrol ticareti mümkün. Haberin devamı için tıklayınız! 

http://www.star.com.tr/dunya/vananin-kapatilmasi-olumcul-darbe-olur-haber-1258759/
http://www.milliyet.com.tr/20-milyar-lik-petrol-bize-akar-ekonomi-2527900/


 

Erbil petrolün dışına itiliyor! 

Enerji uzmanlarına göre Bağdat ve Ankara’nın doğrudan anlaşması yaklaşık 12 milyar dolarlık bir 

ticarette Erbil’in denklem dışında kalmasını beraberinde getirebilir. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı, 

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Irak ve Türkiye tarafından yapılan 

açıklamaların süreçte yeni bir denklemi de beraberinde getirebileceğine dikkati çekti. Haberin devamı 

için tıklayınız! 

Haberin bazı diğer medya yansımaları: Habertürk, Türkiye, Enerji Enstitüsü, Ulusal Kanal 

  

http://www.haberturk.com/bagdat-erbil-i-milyar-dolarlik-kazancin-disina-itiyor-1652265-ekonomi
http://www.haberturk.com/bagdat-erbil-i-milyar-dolarlik-kazancin-disina-itiyor-1652265-ekonomi
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NzAzMjgwMTImMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://enerjienstitusu.com/2017/09/29/irakla-20-milyar-dolarlik-ekstra-petrol-ticareti-mumkun/
https://www.ulusal.com.tr/m/ekonomi/bagdat-erbil-i-milyar-dolarlik-kazancin-disina-itiyor-h176861.html


Enerjide sinerji yakalandı! 

Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 

Doğu Akdeniz gazının getirilerinin konuşulduğu panelde İsrail, Güney Kıbrıs ve KKTC'den yetkililerin 

bir araya geldiğini söyledi. Haberin devamı için tıklayınız! 

Haberin bazı diğer medya yansımalar: Detay Kıbrıs, Kıbrıs Diyalog Gazetesi, Günboyu Gazetesi, Güneş 

Kıbrıs, Haberal Kıbrıslı, Havadis Kıbrıs, Vatan Gazetesi Kıbrıs, Yeni Bakış Gazetesi,  Yeni Çağrı 

 

 

TL ile ticareti katlarız! 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün gerçekleşen İran ziyaretinde bölge için birbirinden 

önemli kararlar alınırken, iki ülke arasındaki ticarette mahalli para biriminin kullanılacağının 

açıklaması enerji çevrelerinde olumlu karşılandı. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu TL ile 

ticaretin olası etkilerini Yeni Şafak Gazetesi’ne değerlendirdi! Haberin devamı için tıklayınız! 

 

https://www.diyaloggazetesi.com/kibris/enerjide-sinerji-yakalandi-h56217.html
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NzA0OTgxNDEmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NzA0OTc5NjAmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NzA0ODcyNzkmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NzA0OTA4MDImMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NzA0OTA4MDImMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NzA1MDUwNTcmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NzA0OTcxNjUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NzA1MDc0NTkmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NzA1MDgxMzQmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NzA1MDgzMjEmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/2440663-tl-ile-ticareti-katlariz


TANAP erken biterse doğalgaz fiyatları düşebilir! 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın 'TANAP planlanandan erken bitebilir' açıklamasının 

ardından gözler projenin olası ilk etkilerine çevrildi. Uzmanlar, TANAP’ın bitmesiyle Türkiye’de 

doğalgaz fiyatlarında ucuzlama görülebileceğini açıkladı. Haberin devamı için tıklayınız! 

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Yeni Şafak, Dünya, Milliyet, Habertürk, Star, Akşam, Türkiye, 

The World News, Enerji Günlüğü, Enerji Gazetesi, Haberdex, Takvim, Vatan 

 

Irak’tan ikinci hatla Kuzey’e petrol by-pass’ı 

Türkiye’nin Irak merkezi hükümetiyle yaptığı, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ni devreden çıkaran petrol 

mutabakatı ete kemiğe bürünüyor. Irak Petrol Bakanlığı’nın açıklamasına göre Kerkük - Ceyhan’daki 

paralel petrol boru hattı onarılarak, Irak petrolü doğrudan Türkiye’ye gönderilecek. EED Başkanı Prof. 

Dr. Gürkan Kumbaroğlu, süreci Milliyet Gazetesi için değerlendirdi… Haberin devamı için tıklayınız! 

 

http://www.yenisafak.com/ekonomi/tanapin-erken-bitmesi-dogalgaz-fiyatlarini-dusurebilir-2800482
http://www.yenisafak.com/ekonomi/tanapin-erken-bitmesi-dogalgaz-fiyatlarini-dusurebilir-2800482
https://www.dunya.com/sektorler/enerji/tanapin-erken-bitmesi-dogalgaz-fiyatlarini-dusurebilir-haberi-384966
http://www.milliyet.com.tr/tanap-in-erken-bitmesi-dogalgaz-fiyatlarini-istanbul-yerelhaber-2321532/
http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/13274764-tanapin-erken-bitmesi-dogalgaz-fiyatlarini-dusurebilir
http://www.star.com.tr/ekonomi/enerji-ekonomisi-dernegi-tanapin-erken-bitmesi-dogalgaz-fiyatlarini-dusurebilir-haber-1261751/
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NzA1NjIzMDEmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/509438.aspx
https://theworldnews.net/tr-news/tanap-in-erken-bitmesi-dogalgaz-fiyatlarini-dusurebilir.html
http://www.enerjigunlugu.net/icerik/24447/tanap-planlanan-tarihten-once-bitecek.html
https://www.enerjigazetesi.ist/tanapin-erken-tamamlanmasi-dogalgaz-fiyatlarini-ucuzlatabilir/
https://www.haberdex.com/ekonomi/Enerji-Ekonomisi-Dernegi-TANAP-in-erken-bitmesi-dogalgaz-fiyatlarini-dusurebilir/benzer/557377
https://www.takvim.com.tr/ekonomi/2017/10/07/tanap-erken-bitecek
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NzA1NjA3MzQmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://www.milliyet.com.tr/irak-tan-ikinci-hatla-kuzey-e-ekonomi-2534726/


2. IAEE Avrasya Konferansı, Hırvatistan’da düzenlendi! 

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Avrasya'da enerji arz güvenliği ve 

fiyatlar yönünden farklı fırsatlar bulunduğunu belirterek, "Enerjide ticaret merkezi olmayı hedefleyen 

Türkiye jeopolitik konumu itibarıyla Avrasya'daki fırsatları en iyi değerlendirebilecek... Haberin 

devamı için tıklayınız! 

 

Turkey's strategic position presents opportunity in energy 

Turkey's strategic position in Eurasia presents an opportunity for energy supply security and 

diversification of sources, said Gurkan Kumbaroglu, president of the Turkish Association for Energy 

Economics, on Friday in Croatia’s capital Zagreb. Haberin devamı için tıklayınız! 

 

https://www.haberler.com/2-iaee-avrasya-konferansi-10128130-haberi/
http://aaenergyterminal.com/news.php?newsid=13349873


Govt needs $30b to produce 60,000MW power by 2041 

The government will need to invest $30 billion for generating 60,000MW of electricity a day by 2041, 

State Minister for Power and Energy Nasrul Hamid said on Tuesday. Haberin devamı için tıklayınız! 

 

 

Natural gas to complement renewable sources 

The role of natural gas will be important and gas will be carrier of the renewables in the very long 

future, Wim Groenendijk, vice president of Gas Infrastructure Europe, said on Friday in Zagrep, the 

capital of Croatia. Haberin devamı için tıklayınız! 

 

http://www.daily-sun.com/post/262319/Govt-needs-30b-to-produce-60000MW-power-by-2041
http://www.aaenergyterminal.com/searchdetail.php?newsid=13347464

