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Ulusal Enerjide Sürdürülebilirlik Boğaziçi’nde tartışıldı
Enerji Ekonomisi Derneği’nin (EED) düzenlediği 1. Ulusal Enerji ve Sürdürülebilirlik Sempozyumu 15
Nisan’da Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Sempozyumda Doğalgaz, Atıklar, Güneş Enerjisi ve
Elektrik Enerjisi başlıklarında sürdürülebilirlik ele alındı. Haberin devamı için tıklayın!

Ada’da tarihi panel: Kıbrıslı Türklerin statüsü masaya yatırılıyor
Sadece Türkiye açısından değil son yıllarda dünya açısından da çok önemli bir gündem maddesi haline
gelen KKTC, tarihi bir panele ev sahipliği yapacak. KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun açılış
konuşmasını yapacağı ‘Tarihsel Süreçte Kıbrıs Türklerinin Statüsü’ konulu panelde ortaya çıkacak
görüşlerin, yakın dönemde izlenecek yol haritası için de önemli fikirler vermesi bekleniyor. Panelin
moderatörlüğünü Enerji Ekonomisi Derneği Başkanlığı’nın yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ
Kuzey Kıbrıs Kampusü Öğretim Üyeliği görevlerini de sürdüren Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu yapacak.
Haberin devamı için tıklayın!

"Tarihsel Süreçte Kıbrıs Türklerinin Statüsü" konulu panel yapıldı
KKTC Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin organize ettiği, 12 belediye ve 10 sivil toplum
örgütünün destek verdiği "Tarihsel Süreçte Kıbrıs Türklerinin Statüsü" konulu panel yapıldı. Panelin
açılış konuşmasını, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, moderatörlüğünü ise Boğaziçi Üniversitesi ve
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu yaptı. Panelde katılımcılar
geçmişten günümüze Kıbrıs konusunu ve Kıbrıs Türkleri’nin konumunu anlatarak, Kıbrıs sorunun geldiği
son durumla ilgili neler yapılması gerektiğine dair tespit ve önerilerde bulundu. Haberin devamı için
tıklayın!

"Kablo ile elektrik için AB prosedürü beklemenin anlamı yok"
Enerji Ejkonomisi Derneği Başkanı, Enerji uzmanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroglu'na göre Türkiye'den
KKTC'ye kablo ile elektriğin gelmesi için özellikle kapalı kapılar ardında dillendirilen uluslararası bir
prosedür sıkıntısı yok. Türkiye'den elektrik getirme konusuna değinen Kumbaroğlu, Türkiye'den
elektrik getirmek için Avrupa Birliğinden prosedürleri beklemenin gerekli olmadığına vurgu yaptı.
Türkiye'nin izole bölge besleme yöntemi ile Suriye ve İran'a bağlantı yaptığını söyleyerek, "Niye KKTC'ye
bağlantı yapmayalım? Bu işin daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Haberin
devamı için tıklayın!

KKTC için 'Monaco modeli' gündemde
Son dönemlerde özellikle Doğu Akdeniz’deki gerginlikler, Ada’daki Türklerin durumu ve benzer sancılı
konularla gündeme gelen KKTC’nin statüsü, son olarak NATO toplantısında Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi’nin davet edilmesiyle bir kez daha gündeme geldi. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr.
Gürkan Kumbaroğlu, bölgede savaş riskinin çok yüksek olduğuna işaret ederek, KKTC’de kurulacak yeni
hükümetin Türkiye ile birlikte uluslararası tanınma için çalışması gerektiğini kaydetti ve Fransa-Monaco
modelinin Türkiye-KKTC arasında uygulanması önerisinde bulundu. Buna göre KKTC dışişleri ve
savunmada Türkiye’ye bağlı, içişlerinde ise özerk olabilir. Haberin devamı için tıklayın!

Doğu Akdeniz’e karşı Ermeni kartını açtılar
İtalya Parlamentosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili "sözde Ermeni soykırımı" iddialarını içeren bir önergeyi
kabul kararı Türkiye’den çok sert tepki görürken, son dönemlerde özellikle bazı ülkelerin ‘Ermeni
kartını’ yeniden kullanması dikkatlerden kaçmadı. İtalya ve Fransa şirketlerinin Doğu Akdeniz’deki
ortaklıklarına ve adımlarına dikkati çeken EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, nihai amacın
Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminde zora düşürmek ve mümkünse dışında bırakmak
olduğunun altını çizdi. Haberin devamı için tıklayın!

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Kıbrıs Postası, Mercek Haber, OYAK Yatırım

Enerjinin yol haritasını İstanbul’da anlatacaklar
Sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda dünyanın da en önemli konu başlıklarından biri olan enerjide
son yıllarda kat edilen teknolojik gelişmeler ve yaşanan ekonomik/politik değişimler ülkelerin yol
haritalarını da doğrudan etkiliyor. Enerji Ekonomisi Derneği, İstanbul’da düzenleyeceği sempozyumda
sektörün en önemli temsilcilerini bir araya getirecek ve Türkiye’nin enerjideki gelecek planlamalarını
hem kamunun hem de özel sektörün en önemli şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle masaya yatıracak.
Haberin devamı için tıklayın!

Kumbaroğlu: Filistin ve Katar Türkiye’nin sırtından vuruyor
Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Filistin ve Katar’ın Türkiye’nin KKTC ve
Doğu Akdeniz mücadelesinde sessiz kalmakla yetinmeyip, karşı cephedeki ülkelerle hareket ettiğini
söyledi. Haberin devamı için tıklayın!
Haberin diğer bazı medya yansımaları: Enerji Günlüğü, Borsa Gündem

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun 4 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde katıldığı TV programları
Kıbrıs Postası TV- Doğu Akdeniz’deki gelişmeler- 16.04.2019 İzlemek için tıklayın!
EKO TÜRK - Küresel Bakış Programı – 19.04.2019 – İzlemek için tıklayın!
Kanal T Kıbrıs - Kıbrıs Türklerinin Statüsü Paneli - 04.05.2019 – İzlemek için tıklayın!
Ekotürk TV – Sözüm Var - 06.05.2019 – İzlemek için tıklayın!
Ekotürk TV – Kapanışa doğru – 13.05.2019 – İzlemek için tıklayın!
Bloomberg HT – Gün Ortası – 14.05.2019 – İzlemek için tıklayın!
TGRT Haber – Haber bülteni – 15.05.2019 – İzemek için tıklayın!

