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Kıbrıs'ta diplomasiyi enerji ekonomisi şekillendirecek
Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Kumbaroğlu, 10’uncu parselde bulunan doğalgaz rezervinin 141-226
milyar metreküp olarak açıklandığını, söz konusu doğalgazın, sismik verilere göre doğrulama sondajı ile
teyit edilmesi gerektiğini anlattı. Kumbaroğlu, Kıbrıs Postası’na konuşarak, geçtiğimiz haftaya
damgasını vuran doğalgaz keşfiyle ilgili, Doğu Akdeniz’in enerji kaynaklarının Kıbrıs adasının stratejik
önemini arttırdığını belirterek, “Kıbrıs’ta diplomasiyi enerji ekonomisi şekillendirecek” dedi. Haberin
devamı için tıklayın!

Muz kabuğundan enerji üretti ‘yılın kadını’ oldu
Türkiye’nin son dönemlerde yenilenebilir enerji konusunda attığı adımlar, ülkemizde bu alandaki
girişimlerin de önünü açıyor. Enerji Ekonomisi Derneği bu yıl birincisini düzenlediği 8 Mart Enerjik
Kadınlar Ödülünü, muz kabuğundan enerji üretmeyi başaran ve Türkiye’de çevre biyoteknolojisi
alanında çok değerli bir örneği hayata geçiren Kardelen Afrodit Adsal’ın kazandığını duyurdu. Haberin
devamı için tıklayın!
Haberin bazı medya yansımaları: Aydınlık, Yeni Şafak, TGRT Haber, Finans 365, Enerji Günlüğü, Energy
World, Petro Türk, Haber Kıbrıs, Enerji Magazin, Kıbrıs 365

TL değer kazanırsa pompanın ateşi söner
Benzin, motorin ve LPG'de son gelen zamlar vatandaşlara 'nerede duracak?' sorusunu sordururken,
enerji sektöründe EŞEL Mobil Sistem yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Enerji Ekonomisi Derneği
Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'na göre TL'deki değer kaybı durduğu için EŞEL sistemin
gelmesinin bir getirisi olmayacak. Ancak atılacak bazı adımlarla pompadaki ateşi söndürmek mümkün.
Haberin devamı için tıklayın!
Haberin diğer bazı medya yansımaları: Enerji Enstitüsü, Yeni Şafak, Energy World, Diriliş Haber

Nazarbayev’in istifasının arkasında enerji olabilir
Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in istifa kararı gözleri bölgeye çevirirken, istifa
kararının perde arkası ve Türkiye'nin istifa kararından nasıl etkileneceği en çok merak edilen
konulardan biri oldu. Uzmanlar, Nazarbayev’in bundan tam bir ay önce ülkede yaşanan ekonomik
darboğaz nedeniyle hükümeti feshettiğinin altını çizerek, “Ülkenin ekonomik darboğazdan geçtiği bir
dönemde petrol gelirlerinde önemli ölçüde düşüşe yol açacak bir karar alınması, Nazarbayev için
bardağı taşıran son damla olarak değerlendirilebilir. Bu gelişmeyle bir petrol devi daha siyasi belirsizliğe
sürükleniyor” dedi. Haberin devamı için tıklayın!
Haberin bazı medya yansımaları: Karar, Business Week, Yeni Şafak, Enerji Günlüğü, Finans Gündem,
Haberler.com, Dünya Bülteni, Borsa Gündem, Marmara Gazetesi

Türkiye’den elektrik gelmesi fiyatları yarıya düşürür
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve enerji uzmanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye’den kabloyla
elektrik gelmesinin KKTC’de elektrik fiyatlarını yarı yarıya düşüreceğini ve arz sorununu ortadan
kaldıracağını söyledi. Türkiye’deki Enerji Ekonomisi Derneği Başkanlığını da yürüten ve ODTÜ KKTC
kampüsünde de dersler veren Prof. Dr. Kumbaroğlu, mazottan elektrik elde edilmesini “çağdışı, pahalı
ve çevreye zararlı” olarak niteleyerek, “Türkiye’den kabloyla elektrik gelmesi KKTC’de elektrik fiyatlarını
yarı yarıya düşürür” ifadesini kullandı. Haberin devamı için tıklayın!
Haberin diğer medya yansımaları: Diyalog Gazetesi, Gerçek Volkan, Haberal Kıbrıslı, Haberatör, Halkın
Sesi, Kıbrıs Postası, Star Kıbrıs, Vatan Gazetesi, Yeniden Bakış, Yeniden Nacak, Yeni Düzen, Hakikat
Kıbrıs
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