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Güneşte çift taraflı verimlilik 

Son yıllarda dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarına (YEKA) olan yatırım ve yönelim artıyor. 

Çevre için büyük önem taşıyan ve artan verimlilik oranı nedeniyle tercih edilen bu yöntemler 

sürdürülebilir ekonomi için de gereklilik olarak görülüyor. Son 10 yılda güneş enerjisindeki yatırımlar 

neticesinde üretilen çift taraflı paneller ile birlikte yüzde 10 ila 45 arasında daha fazla enerji kazancı 

sağlanıyor. EED Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Gürkan Kumbaroğlu’nun EED Yönetim Kurulu Üyesi 

Prof.Dr. Cem Avcı ile birlikte yaptığı araştırma sonuçları ile ilgili Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanan özel 

haberinin tamamını okumak için tıklayın! 

 

Prof. Dr. Kumbaroğlu: AB ile krizin çözümü enerjiden geçiyor 

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'ye olası yaptırımlara ilişkin nihai kararını Mart 2021'de açıklayacak. Enerji 

Ekonomisi Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'na göre, Ankara'nın bu tarihe kadar çok daha proaktif 

bir yaklaşım sergilemesi gerekiyor. Haberin devamını okumak için tıklayın! 

Haberin diğer medya yansımaları: Independent Türkiye, Yeni Şafak, MyNet, Detay Kıbrıs, Yeni Gün 

 

http://www.traee.org/
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/guneste-cift-tarafli-verimlilik-41666039
https://www.indyturk.com/node/285696/d%C3%BCnya/prof-dr-kumbaro%C4%9Flu-ab-ile-krizin-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm%C3%BC-enerjiden-ge%C3%A7iyor?fbclid=IwAR17P7O3fUrR6F_apc_zRJu0wBX-LBnHD118zEU4hIddWJPpf84lWcCVRGY
https://www.indyturk.com/node/285696/d%C3%BCnya/prof-dr-kumbaro%C4%9Flu-ab-ile-krizin-%C3%A7%C3%B6z%C3%BCm%C3%BC-enerjiden-ge%C3%A7iyor?fbclid=IwAR17P7O3fUrR6F_apc_zRJu0wBX-LBnHD118zEU4hIddWJPpf84lWcCVRGY
https://www.yenisafak.com/dunya/ab-ile-krizin-cozumu-enerjiden-geciyor-3589492
https://finans.mynet.com/borsa/haberdetay/5fd7274bcff47e0001a664c1
http://www.detaykibris.com/ab-ile-krizin-cozumu-enerjiden-geciyor-240210h.htm
https://www.yenigungazetesi.net/ekonomi/ab-ile-krizin-cozumu-enerjiden-geciyor-h58960.html


Biden'ın başkan seçilmesi Türkiye'ye nasıl yansır? 

ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'la değişmesi muhtemel politikalara değinen Boğaziçi Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Kumbaroğlu'na göre, İran ve Güney Gaz Koridoru gibi konulardaki adımlarla Ankara-

Washington hattında yakınlaşma sağlanabilir. Haberin devamı için tıklayın! 

 

Güney Gaz Koridoru projesi neleri değiştirecek? 

Bir yanda Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşananlar diğer yanda hizmete girmek üzere olan Güney 

Gaz Koridoru… Almanya’nın köklü medya kuruluşlarından Deutsche Welle sürecin muhtemel 

getirilerini EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ile konuştu… Haberin tamamını okumak için 

tıklayın! 

 

Türkiyəli professor: Bu durum Avrasiyanın enerji təhlükəsizliyinə təhdiddir 

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşananlar Azerbaycan medyasının da en önemli gündem başlığı 

oldu. Bakü’nün resmi haber ajansı AzerTag, olayların enerji ekonomisindeki etkilerini EED Başkanı Prof. 

Dr. Gürkan Kumbaroğlu ile konuştu. Haberin devamı için tıklayın! 

 

https://www.indyturk.com/node/269816/prof-dr-kumbaro%C4%9Flu-abdde-biden%C4%B1n-ba%C5%9Fkan-se%C3%A7ilmesi-enerji-politikalar%C4%B1-bak%C4%B1m%C4%B1ndan
https://www.dw.com/en/southern-gas-corridor-project-about-to-come-on-stream/a-55555077
https://azertag.az/xeber/Turkiyeli_professor_Ermenistanin_Azerbaycan_qarsi_son_hucumlari_Avrasiyanin_enerji_tehlukesizliyine_tehdiddir-1600515?fbclid=IwAR2heujww_I-gsp2JkveyPwH4O_WXjGT-YctqBBC29WKin9CtwJCW-zSXvc&__cf_chl_jschl_tk__=8d7190cb3ddeadb049ea65fd9f0a6d2d2b0efdae-1608884428-0-AXBcwLOP_Wgls-aAq5lLvi24xAdehDZJgtM1oUpoZCI_Y30uyHCV762BXUYRGaqyEzVcXDHKJniCSAU-BVbEbKNAGuMtF0F_G6itsjTnAhaGqysF9VvA3fwlL6FrCwbgWW3I0H5r0QcVxeRXWVqGGp_t55x5SMYcRu-iACmXkNN1eMNSPiN_jG39a3O3TAjFnlAi1lBEWJswjpW0RUMNQD_LIBQPz5sIsdjQR2-6KNb_z9O_kklkJlp3ExqAiHxTWJ1XMTNJkKm_LHLvaXAf_9ZHwmD-fi7CUDrBVZ3KuHDqssxGhTvtDEmzcvrBvyZ-wjWWsIqcsDBQUuRRkG_IhmR5tKwu3YHnVt7gZ971C_x_YUKY7RHZ40OdE96I-qugCi5iGJW0ShA9yq0NlJEk4lUs-5cMXST3sV3n91lgpOCFlJQ40geTAXTV1MbI_GIv1vgcExEqXOHX0yjGYssqBjMfKaLdFG2n45Mhso0RN9RhC5SKeKI4iLyd-wjEYWdUFf19HaUJ5SETqXGL47L3CX9Ivb1twg3qL_olllcfUMUfCZC65_JWWHeLeeAGnnL-Eg


Enerji üssü Türkiye 

Nahçıvan’a Türkiye üzerinden doğalgaz taşıyacak boru hattı için imzalar atıldı. Türkiye’nin enerji üssü 

konumunu perçinleyen hat, Orta Asya’ya açılan kapı olma potansiyeline de sahip. EED Başkanı Prof. Dr. 

Gürkan Kumbaroğlu, süreci Milliyet Gazetesi’ne değerlendirdi… Haberin tamamını okumak için 

tıklayın! 

 

Enerjinin yeni cazibe merkezi Trakya 

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Trakya’daki enerji potansiyelinin 

Türkiye’nin geleceği için son derece önemli olduğunu söyledi. Yerel muhabirlere konuşan 

Kumbaroğlu’nun açıklamalarının tamamını okumak için tıklayın! 

 

  

https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/enerji-ussu-turkiye-6380763
https://www.corluhaber.com.tr/enerjinin-yeni-cazibe-merkezi-trakya/10919/


405 milyar metreküp doğalgaz "müjdesi" ne anlama geliyor?  

Tuna-1’de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu açıklamasının ardından bir müjde daha 

geldi ve 85 milyar metreküp ek rezerv bulunduğu açıklandı. Peki bu rezerv ne anlama geliyor, 

vatandaşın cebine nasıl yansır? Independent Türkiye bu soruların yanıtını EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan 

Kumbaroğlu’na sordu… Haberin devamı için tıklayın! 

  

Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının asıl nedeni enerji nakil hatları mı? 

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarla birlikte hemen herkesin aklına gelen ilk soru 

bölgedeki enerji hatlarının durumu oldu. Independent Türkiye bu sorunun yanıtını Boğaziçi Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ile konuştu… İlgili özel habere ulaşmak için tıklayın! 

 

Bölgedeki şirketler ortak hareket etmeli 

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı ‘enerji hatları hedef alınabilir’ 

açıklamasının ardından gerçekleşen ‘Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına füze saldırısı’ haberlerini 

değerlendirdi… Enerji Ekonomisi sitesine açıklama yapan Kumbaroğlu, bölgedeki çok uluslu şirketlerin 

ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Haberin devamı için tıklayın! 

 

https://www.indyturk.com/node/260131/haber/405-milyar-metrek%C3%BCp-do%C4%9Falgaz-m%C3%BCjdesi-ne-anlama-geliyor-vatanda%C5%9F%C4%B1n-cebine-nas%C4%B1l
https://www.indyturk.com/node/251636/haber/ermenistan-azerbaycan-%C3%A7at%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1n%C4%B1n-as%C4%B1l-nedeni-enerji-nakil-hatlar%C4%B1-m%C4%B1
https://www.enerjiekonomisi.com/prof-dr-kumbaroglu-varili-40-dolardan-hesaplarsak-toplamda-9-3-milyar-dolarlik-petrol-tasinmasi/13882/?fbclid=IwAR021FwUwE3pyhdNQuQpB7ZiBlvtWQD67qzfYoGye6RU74b0nznabygg1aA


Avrupa’nın enerji güvenliği Azerbaycan’dan geçiyor 

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan düşük yoğunluklu çatışmalar yerini geniş çaplı bir hale 

bıraktı. Uzmanlar, yaşananların Türkiye’yi de yakından ilgilendirdiği görüşünde. EED Başkanı Prof. Dr. 

Gürkan Kumbaroğlu, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtladı… Haberin devamı için 

tıklayın! 

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Milliyet, Yeni Şafak, Sabah, A Haber, Enerji Time 

 

Ermənistanın BTC-yə hücumu qlobal təhdiddir - Türkiyəli ekspert 

Ermenistan güçlerinin Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattına füzeli saldırı düzenlemesinin ardından 

Azerbaycan medyası EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’na sürecin muhtemel yansımalarını 

sordu… Mediapost Azerbaycan sitesinin özel haberinin tamamını okumak için tıklayın! 

 

BTK demir yolu hattı son derece kritik 

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun hizmete girmesinin ardından 

geçen 3 yılı değerlendirdi… Bu hattın son derece ‘kritik’ olduğuna işaret eden EED Başkanı, Azeri Media 

Post mecrasına konuştu… Haberin tamamı için tıklayın! 

 

https://www.yenisafak.com/dunya/ermenistanin-hedefinde-enerji-nakil-hatlari-var-3568949
https://www.milliyet.com.tr/gundem/asker-gonderme-secenegi-masada-6317398
https://www.yenisafak.com/dunya/ermenistanin-hedefinde-enerji-nakil-hatlari-var-3568949
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/09/28/ermenistanin-azerbaycana-saldirmasindaki-asil-amac-ne-uzman-isim-enerji-hatlarina-dikkat-cekti
https://www.ahaber.com.tr/video/gundem-videolari/ermenistanin-asil-hedefi-stratejik-enerji-hatlari-mi-prof-dr-gurkan-kumbaroglu-a-haberde-degerlendirdi
https://www.enerjitime.com/ermenistanin-hedefinde-enerji-nakil-hatlari-var/
https://mediapost.az/ermenistanin-btc-ye-hucumu-qlobal-tehdiddir-turkiyeli-ekspert?fbclid=IwAR3Ep3M-t6fHIBM3LeYC_6w1EWQWSJB5bTIxIXwGMOQCQPQ3qHEA10SkMtY
https://mediapost.az/btq-avrasiyada-iqtisadi-inteqrasiya-ucun-muhum-layihedir-layihenin-3-yasinda-ekspert-reyleri


 

TV YAYINLARI 

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun Ekim- Aralık 2020 tarihlerinde katıldığı TV programları 

TV 100  - İnce Ayar – Programı izlemek için tıklayın! 

24 TV – Küresel Oyun – Programı izlemek için tıklayın! 

A Haber – Diplomasi – Programı izlemek için tıklayın! 

24 TV – Son Yorum – Programı izlemek için tıklayın! 

EKOTÜRK TV – Akşam Haberleri – Programı izlemek için tıklayın! 

A Para – Ana Haber Bülteni – Programı izlemek için tıklayın! 

A Haber – Ana Haber Bülteni – Programı izlemek için tıklayın! 

Haber Global – Gün Ortası – Programı izlemek için tıklayın! 

A Haber – Memleket Meselesi – Programı izlemek için tıklayın! 

A Haber – Son durum/KKTC seçimleri – Programı izlemek için tıklayın! 

CNN Türk – Gün Ortası Haberleri – Programı izlemek için tıklayın! 

Haber Global – Gündem Özel – Programı izlemek için tıklayın! 

TVNET – Haber bülteni – Programı izlemek için tıklayın! 

A Para – Öğlen haberleri – Programı izlemek için tıklayın! 

EKOTÜRK TV – Paratoner – Programı izlemek için tıklayın! 

A Haber – Memleket Meselesi – Programı izlemek için tıklayın! 

NTV – Karadeniz’de yeni keşif özel yayını – Programı izlemek için tıklayın! 

A News – Ajanda – Programı izlemek için tıklayın! 

EKOTÜRK TV – Son seans – Programı izlemek için tıklayın! 

A Para – Ekonomi Masası – Programı izlemek için tıklayın! 

A Haber – Memleket Meselesi – Programı izlemek için tıklayın! 

Ulusal Kanal – Yeni Dünya – Programı izlemek için tıklayın! 

24 TV – Moderatör – Programı izlemek için tıklayın! 

TVNET – Günün ardından – Programı izlemek için tıklayın! 

TRT World Forum – Programı izlemek için tıklayın! 

   

https://www.youtube.com/watch?v=or2p2I1q6X8
https://www.youtube.com/watch?v=bqkrWVeswoU
https://www.youtube.com/watch?v=Dy8Kr7B-v08
https://www.youtube.com/watch?v=tCa5dndltFY
https://www.youtube.com/watch?v=mYrThfYEQO0
https://www.youtube.com/watch?v=gDOSDdHLAek
https://www.youtube.com/watch?v=CBd9gNk0KPk
https://www.youtube.com/watch?v=qDSmfVB_vZA
https://www.youtube.com/watch?v=j52SsGRWUHs
https://www.youtube.com/watch?v=9kEBHGMDmUs
https://www.youtube.com/watch?v=qRjfXjkz0rw
https://www.youtube.com/watch?v=6B-iIcWHYGU
https://www.youtube.com/watch?v=52ItmWJfJtA
https://www.youtube.com/watch?v=QcVFHQ0NkhM
https://www.youtube.com/watch?v=-z3-s9QQhAY
https://www.youtube.com/watch?v=wSlTjAhjU38
https://www.youtube.com/watch?v=x63v9uc4GAM
https://www.youtube.com/watch?v=5em3po5HkNw
https://www.youtube.com/watch?v=dwbrMwawzAo
https://www.youtube.com/watch?v=8ZP3Jrf9ksQ
https://www.youtube.com/watch?v=PgBm1JyysvM
https://www.youtube.com/watch?v=VG71JcrJJZg
https://www.youtube.com/watch?v=K_mLkZ7Tr9Q
https://www.youtube.com/watch?v=a_ECzrtvV-s
https://www.youtube.com/watch?v=X5K-5WpXFas

