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İngiltere’nin Gazprom kararı Türkiye’yi nasıl etkileyecek
Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Rus Gazprom firmasının İngiltere’deki varlıklarına el
konulması tüm dünyada şaşkınlık oluşturdu. Enerji uzmanlarına göre; AB, kaynak çeşitliğini arttırmaya
çalışırken, alınan son karar Gazprom’un diğer projelerini etkileyebilir, Doğu Akdeniz ve Hazar gazının
Avrupa’ya ulaşmasında kritik role sahip olan Türkiye’nin önünü açabilir. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan
Kumbaroğlu, İngiltere’nin kararını değerlendirdi. Haberin devamı için lütfen tıklayın!
Haberin diğer bazı medya yansımaları: A Haber, PetroTürk, Haberler, Enerji Haber.

“2023 enerji hedeflerine yönelmek gerekiyor”
Son yıllarda enerji alanında çok önemli yatırımlar yapan ve stratejik adımlar atan Türkiye, gelecek
dönemlerde enerji masasındaki elini güçlü kılabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Enerji
uzmanlarına göre ilk etapta 2023 hedeflerine yönelmek ve bu noktada adımlar atmak Türkiye için
hayati önem taşıyor. EED Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu,
kısa ve orta vadede atılması gereken adımları değerlendirdi. Haberin devamı için lütfen tıklayın!
Haberin diğer bazı medya yansımaları: Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Strateji.com, Büyükçekmece

OPEC qərarında ABŞ izi – Ekspert rəyi
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü´nün (OPEC) Viyana´da gerçekleştirdiği 174. olağan toplantısı
sonucunda OPEC üyesi ülkelerin, kısıtlanan petrol üretimini artıracağını duyurdu. Peki bu açıklama ne
anlama geliyor, önümüzdeki dönemde bizi ne bekliyor? Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı, Boğaziçi
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, bu sorunun yanıtını Azerbaycan basını ile
konuştu! Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Azeri İnsider'ın sorularını yanıtladı... Haberin devamı için
tıklayın!

Enerji çevrelerinden yeni Bakan Dönmez’e tam destek
24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis’te yemin ederek
mazbatasını aldı ve Türkiye’de yeni dönem resmen başladı. Akşam saatlerinde yeni kabinesi de
açıklayan Erdoğan, Enerji Bakanlığı’na Fatih Dönmez’in getirildiğini söyledi. Dönmez’in yeni görevi
enerji çevrelerinde heyecanla karşılanırken, EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Dönmez’in
Bakan olmasının piyasalar açısından son derece önemli olduğuna işaret etti. Haberin devamı için
tıklayın!

Türkiye'nin enerji politikalarına bu modelleme karar verecek
Son yıllarda enerji alanında attığı adımlarla dikkatleri çeken Türkiye, çevre planlama ve enerji
politikalarında daha sağlıklı adımlar atılması yönünde ülkemizin en köklü üniversiteleriyle çalışmaya
devam ediyor. Bu kapsamda, Boğaziçi Üniversitesi de enerji modelleme sisteminin geliştirilmesi ve
sera gazı salım kısıtlamalarının Türkiye'ye etkilerinin araştırılmasına yönelik çok önemli bir çalışmaya
imza attı. Çalışma kapsamında ülkemizin gelecek dönemlerdeki enerji projeksiyonlarına ilişkin kritik
değerlendirmelere ulaşılabileceği öğrenildi. Haberin devamı için tıklayın!
Haberin diğer bazı medya yansımaları: Borsa Gündem, Aydın Ses, Gazete Rize, Bursa Gündem, Enerji
Dünyası, Enerji Haber, Gazete Yeni Yüzyıl, Kampus Haber.

TANAP Türkiye’ye önemli sorumluluklar yüklüyor
Cumhuriyet tarihinin en önemli enerji projelerinden biri olan TANAP’ta ilk gaz bugün Türkiye’ye
geliyor. Yaklaşık 8 milyar dolara mal olan ve ‘enerjinin İpek Yolu’ tanımlaması yapılan projeyi
değerlendiren uzmanlara göre ülkemizin dünya enerji piyasasındaki elini daha güçlendirecek proje
diğer yandan Türkiye’ye çok önemli sorumluluklar da yüklüyor. EED Başkanı Kumbaroğlu’nun konuyla
ilgili açıklamalar, Sektörüm Dergisi’nin Temmuz sayısında geniş yer buldu! Haberin devamı için lütfen
tıklayın!

Prof. Dr. Kumbaroğlu: Elektrikli araçların elektriğini üretmek temiz yollardan yapılmıyor
Türkiye’nin enerji modellemesini yapan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Yeni Şeyler Rehberi
programında elektrikli araçların kullanılmasının karbon emisyonunu azaltmayabileceğini dile getirdi.
Prof. Dr. Kumbaroğlu hem son gelişmeleri hem de Boğaziçi Üniversitesi olarak yaptıkları modellemeyi
Sputnik’e anlattı. Haberin devamı için lütfen tıklayın!

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun Mayıs-Haziran aralığında katıldığı TV programları
Bloomberg HT - Piyasa Hattı - 04.07.2018- Yayını izlemek için lütfen tıklayın!
Caspian Broadcasting Company CBC - 11.07.2018 – Yayını izlemek için lütfen tıklayın!
Bloomberg HT - Gökhan Şen ile Finans Merkezi - 18.07.2018 – Yayını izlemek için lütfen tıklayın!

