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Enerji Ekonomisi Derneği İZAYDAŞ’ta 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, Türk enerji sektörüne, uluslararası boyutta 

enerji ekonomisi konularındaki çalışmalarıyla katkı sunan EED yönetimini ağırladı. İZAYDAŞ Genel 

Müdürü Muhammet Saraç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve 

beraberindeki heyet katıldı. Haberin devamı için tıklayın! 

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Özgür Kocaeli, Gölcük Postası, Kocaeli Demokrat, Mavi Kocaeli, 

Yakın Takip Gazetesi, Gebze Yenigün, Kocaeli  

 
Akaryakıtta kritik uyarı: Önlem alınmazsa kötü etkileyecek 

Son dönemlerde üst üste gelen benzin ve motorin zamları 'Bu artış nerede duracak?' sorusunu da 

beraberinde getirdi. Merkez Bankası’nın 2019 yılı için belirlediği yüzde 5’lik enflasyon hedefi 

akaryakıtta şimdiden aşılmış olduğuna dikkati çeken uzmanlar, Eşel Mobil Sistemi'nin yeniden hayata 

geçmemesi halinde bu zamların Türkiye'nin diğer alanlardaki ekonomik hedeflerini nasıl etkileyeceğini 

açıkladı. Haberin devamı için tıklayın! 

Haberin bazı diğer medya yansımaları: Memurlar.net, Yeni Şafak, Energy World, Enerji Ekonomisi, 

Haber Vakti 
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Kushner’ın ziyareti Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönem başlatabilir 

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner’ın Ankara’ya gelmesi ve 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesinin yankıları hem uluslararası basında hem de 

Türkiye’de ses getirmeye devam ediyor. Enerji uzmanlarına göre bu ziyaret Türkiye-İsrail ilişkileri 

açısından da yeni bir dönemi beraberinde getirebilir. Uzmanlar, Mısır’ın İsrail’i devre dışı bırakarak 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaptığı enerji anlaşmasına yanıtın, Türkiye-İsrail ortaklığı ve gazın 

Anadolu’dan Avrupa’ya taşınması üzerinden verilebileceği görüşünde. Haberin devamı için tıklayın! 

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Kıbrıs Diyalog Gazetesi Kıbrıs Havadis Gazetesi, KKTC Yeniden 

Nacak Gazetesi, Yeni Şafak, Enerji Dünyası, Enerji Magazin, Doğalgaz.com, İleri Haber, Medya Rota 

 

ICCA Akdeniz Bölge Toplantısı Antalya’da düzenlendi 

Antalya Kongre Bürosu tarafından düzenlenen Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliği (ICCA) 

Mediterranean Chapter, Belek turizm bölgesinde başladı. ICCA Mediterranean Chapter, bu yıl 1719 

Şubat tarihleri arasında Belek’te 13 farklı ülkeden gelen üyelerin katılımıyla gerçekleşti. Haberin devamı 

için tıklayın! 

Haberin bazı medya yansımaları: Habertürk, Akdeniz Manşet, Antalya Ekonomi Gazetesi, Antalya Ses, 

Antalya Son Haber, Batı Antalya Gazetesi 
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2018’e damga vuran enerji gelişmeleri 

2019 yılının bahar dönemine girdiğimiz bu günlerde, enerji sektörünün en önemli isimlerinin geride 

bıraktığımız 2018’e yönelik değerlendirmeleri de aylık, 3 ayda bir ve 6 ayda bir periyotlarla yayınlanan 

dergilerde yer bulmaya devam ediyor. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan 

Kumbaroğlu’nun 2018 değerlendirmesi, sektörün en önemli dergilerinden biri olan Energy World’de 

yerini aldı. Devamını okumak için tıklayın! 

 

Doğu Akdeniz'de gerilim yükseliyor 

Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin Yönetimi ve Mısır tarafından kurulan Doğu Akdeniz Gaz 

Forumu (DAGF), tartışmaları beraberinde getirdi. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan 

Kumbaroğlu, Türkiye'nin de merkezinde Kuzey Kıbrıs'ın bulunduğu bir birlik kurması gerektiğini söyledi. 

Haberin devamını okumak için tıklayın! 
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Müjdenin büyüğü kaya gazından gelecek 

Türkiye’nin enerji alanındaki yatırımları ve yeni sahaların bulunması için çalışmaları tüm hızıyla devam 

ederken, atılan adımların meyveleri de toplanmaya başlandı. Trakya'daki Batı Çeltik-1 Kuyusu'nda 

doğal gazı ateşlenmesi bölgede yeni bir süreci başlattı. Enerji uzmanlarına göre, Trakya’da asıl müjde 

kaya gazından gelecek. Söz konusu alanda TPAO’nun keşfettiği 3 milyar metreküplük doğalgazın 

yaklaşık 60 kat fazlası kaya gazı mevcut. Haberin devamı için tıklayın! 

Haberin bazı diğer medya yansımaları: Milliyet, Sabah, Akşam, Yeni Şafak, Star, Türkiye, Vatan, Yeni 

Akit, TGRT, Haber 7, Energy World, Ekometre,  Son haberler, Son dakika haber, F5 Haber, Aksiyon Haber 
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Israel's Leviathan Energy Prize: Where Will The Gas Go? 

Son dönemlerin en sık tartışılan konularından biri olan, İsrail’in keşfettiği doğalgaz kaynaklarını 

Avrupa’ya nasıl aktaracağı konusunda Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan 

Kumbaroğlu'nun görüşleri dünyanın en saygın basın kuruluşlarından biri olan Forbes'te da yerini aldı. 

İlgili haberi okumak için tıklayın! 

 

Kanal İstanbul projesi dünyanın ilk ‘Enerji Kanalı’ projesi olabilir 

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Kanal İstanbul projesinin hayata geçirilmesi durumunda 

‘enerji kanalı’ olarak geliştirilmesini önererek, kanalın etrafında yapılacak enerji tarımı ve kurulacak 

rüzgar türbinleri ile güneş çiftlikleri, içine döşenecek nehir türbinleri sayesinde hem çok değerli bir 

enerji üretimi yapılabileceğine hem de dünyanın ilgi odağı haline geleceğine dikkati çekti. Haberin 

devamı için tıklayın! 

Haberin bazı medya yansımaları: Yeni Şafak, Haberler, Enerji Gazetesi, Denizcilik Bilgileri, Yapı.com, 

Emlak Kulisi, Emlak Gündem,  

 

 

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun 1 Şubat-1 Mart aralığında katıldığı TV programları 

Ekotürk TV – Sabah gündemi – 25 Şubat 2019 – İzlemek için tıklayın! 

Kıbrıs Genç TV – Bugüne Dair – 28 Şubat 2019 – İzlemek için tıklayın! 
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