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21. yüzyılın kervansarayları kuruluyor!  

 

Çin'in öncülüğünde başlatılan Kuşak ve Yol Projesi, Türkiye dahil 60'dan fazla ülkeyi doğrudan kapsıyor. 
Proje, Çin'den Avrupa'ya kadar milyarlarca liralık altyapı ağının oluşturulmasını öngörüyor. Yatırımlar, 
kara ve demir yollarının inşası ve ticaretin genişlemesi planlanıyor. Kuzey koridorda Rusya, ortada 
Türkiye'nin, güneyde ise İran kilit rol oynuyor. EED Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu, 21. yüzyılın İpek 

Yolu'nu Türkiye, Çin, Rusya ve İran'dan sürecin uzmanlarıyla görüşen Yenisafak.com’a açıklamalarda 
bulundu. Haberin devamı için lütfen tıklayınız! 

 

 
 

 

“Türk Akımı AB ülkelerinde büyük ilgi görecek” 

  

Rusya`nın Türk Akımı’nın Avrupa’ya giriş noktasını belirlemek açısından çalıştığını ve AB ülkelerinde bu 

projenin ilgi göreceğini söyleyen Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı ve Boğaziçi 
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu Siyasiistikrar sitesine konuyla ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. Kumbaroğlu projenin AB ülkelerinde büyük ilgi göreceğini söyledi. 
Haberin devamı için lütfen tıklayınız! 

 

 

http://www.traee.org/
http://www.yenisafak.com/bilgi/21-yuzyilin-kervansaraylari-kuruluyor-yeni-ipek-yolu-2673164
https://siyasiistikrar.wordpress.com/2017/05/23/enerji-uzmani-turk-akimi-ab-ulkelerinde-buyuk-ilgi-gorecek/


ABD’nin İklim Anlaşması’ndan Çekilmesi Domino Etkisi Yaratabilir 

 

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası döneminde verdiği taahhüdü hayata geçirerek, Paris 
İklim Anlaşması’ndan ülkesinin çekileceğini açıklaması tüm dünyada yankılanırken, uzmanlar ABD’nin 
bu kararının AB içerisinde ayrılıkçı kanat olmak üzere diğer ülkeleri de tetiklese de Türkiye’nin mevcut 

pozisyonunu koruyacağı görüşünde. Haberin devamı için lütfen tıklayınız! 

 

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Cumhuriyet, Yeni Şafak, Enerji Magazin, Energy World, Business 
Ankara 

 

  
 

 

ABD olmadan anlaşma tehlikede! 

 

ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmesinin ortaya çıkaracağı muhtemel tehlikeleri değerlendiren 
uzmanlar domino etkisi üzerinde dururken, ABD’nin çekilmesinin özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin 

itirazlarını yeniden alevlendirebileceği konusu ağırlık kazanıyor. EED Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Yenişafak’ın bilgi kartlarıyla yayımladığı analizinde 
görüşlerini paylaştı. Haberin devamı için lütfen tıklayınız! 

 

 

http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjcwMzY2MjEmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/753423/Trump_ipleri_kopardi.html
http://www.yenisafak.com/dunyaekonomisi/trumpin-karari-abyi-tetikler-2692836
http://www.enerjimagazin.com/haber-5492-ABDnin-Iklim-Anlasmasindan-Cekilmesi-Diger-Ulkeleri-Tetikleyebilir.html
http://energyworld.com.tr/abdnin-iklim-anlasmasindan-cekilmesi-diger-ulkeleri-tetikleyebilir.html
http://www.businessankara.com/ekonomi-haberleri/abdnin-iklim-anlasmasindan-cekilmesi-domino-etkisi-yaratabilir.html
http://www.businessankara.com/ekonomi-haberleri/abdnin-iklim-anlasmasindan-cekilmesi-domino-etkisi-yaratabilir.html
http://www.yenisafak.com/bilgi/abdnin-cekildigi-paris-iklim-anlasmasi-neler-iceriyor-2693206/abd-olmadan-anlasma-tehlikede-85256


Yatırım Katar’ı raydan çıkar mı? 

 

Dünyanın en büyük şirketlerine ortak olan Katar, Türkiye’deki yatırımlarını da giderek artırıyor. Kişi başı 
geliriyle en zengin ülke olan Katar, Basra Körfezi’ndeki komşularıyla büyük bir kriz yaşıyor. Krizin dünya 
çapında ekonomik etkisi olup olmayacağı merak ediliyor. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. 

Gürkan Kumbaroğlu, Milliyet’e özel açıklamalarda bulundu! Haberin devamı için lütfen tıklayınız! 

 

 
 

 

Türkiye çok önemli bir dostunu kaybetti! 

 

Azerbaycan Enerji Bakanı Natık Aliyev’in İstanbul’da geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetmesi 
şok etkisi yaratırken, enerji dünyasının önemli isimleri Aliyev’in vefatını ‘Türkiye çok önemli bir dostunu 
kaybetti’ açıklamasıyla değerlendirdi. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye ve 

Azerbaycan’ın ‘tek millet iki devlet’ yaklaşımıyla yoluna devam ettiğini hatırlatarak, bu birliktelikte 
enerji ortaklıklarının da en önemli köprülerden biri olduğuna vurgu yaptı. Haberin devamı için lütfen 
tıklayınız! 

 

 
 

http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjcxMTExODMmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://tr.trend.az/other/informer/2764803.html


Akkuyu ekonomiye doping etkisi yapabilir! 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Akkuyu Nükleer Santrali için 49 yıllığına üretim lisansı 
vermesiyle tesis inşaatının hızlanması bekleniyor. 20 milyar doların üzerinde bir yatırım öngörülen dev 
proje inşaatında yaklaşık 8 milyar dolarlık iş hacmi Türk şirketlerince karşılanacak. Akkuyu'da 2023'te 

enerji üretimine geçilmesi hedeflenirken, EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, sürecin tüm 
boyutlarını Anadolu Ajansı’na değerlendirdi. Haberin devamı için lütfen tıklayınız! 

 

Haberin bazı diğer medya yansımaları: Akşam, Vatan, Yeni Akit, Yeni Şafak, Türkiye’de Yeni Çağ, Dünya 

 

 

 

Dünya Trump’ın blöfünü görecek mi?  

 

Başkan olduğu günden bu yana hem ulusal hem de uluslararası arenada aldığı kararlar, attığı adımlarla 
şaşkınlık yaratan ve tepki gören ABD Başkanı Trump, şimdi de Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini 
açıkladı. Trump'ın bu kararının dünyanın geleceği için kurulan işbirliğini nasıl etkileyeceği tartışılıyor. 
Çin ve Hindistan'ın "anlaşmaya sadık kalacağız" açıklaması tedirginliği azaltsa da Trump, en azından 
moralleri bozmayı başardı... Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, konuyu Panorama Dergisi’ne değerlendirdi… 
Haberin devamı için lütfen tıklayınız! 

 

 

http://www.timeturk.com/sira-uretime-gecilecek/haber-676890
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/Njc0NTMwMjUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/Njc0NTE2NjgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/Njc0NTU4NDUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/Njc0NTAzNTQmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/Njc0NzA3NTAmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
https://www.dunya.com/sektorler/enerji/ekonomiye-akkuyu-dopingi-haberi-368189
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/Njc1MDg4MDEmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546


Paylaşılamayan Güney Çin Denizi! 

 

Asya ülkelerinin bir numaraları gerilim unsuru olarak yıllardır çeşitli tartışmalara sahne olan Güney Çin 
Denizi, barındırdığı adalarıyla bölge ülkelerinin dikkatini çekiyor. Çin, 1948'te çizdiği 'dokuz kesik çizgili' 
harita ile büyük bir yüz ölçümüne hükmetmek istiyor. Asya uzmanları Çin'in yapay adacıklarla bölgede 

yeni bir süreci tetiklemek istediği konusunda uyarırken, enerji uzmanları ise bölgenin jeostratejik 
konumuna ve enerji kaynaklarının yoğunluğuna işaret ediyor. Haberin devamını okumak için lütfen 
tıklayınız! 

 

 
 

 

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun 22 Mayıs – 21 Haziran 2017 aralığında katıldığı bazı 
programlar: 

 

Bloomberg HT - Gökhan Şen ile Finans Merkezi - 24.05.2017 - Petrol Fiyatları – İzlemek için tıklayınız! 

 

TRT Haber - Ekonomi 7/24 - 25.05.2017 - Enerji Gündemi - İzlemek için tıklayınız! 

 

Habertürk - Süheyla Demir ile Türk Akım - 31.05.2017 -  İzlemek için tıklayınız! 

 

Bloomberg HT - Ceren Dilekçi ile Paris Sözleşmesi - 02.06.2017 – İzlemek için tıklayınız! 

 

 

http://www.yenisafak.com/bilgi/paylasilamayan-guney-cin-denizi-2714994
https://www.youtube.com/watch?v=sWOvdTLQo3M&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=aPcgl8Xr_p0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=r8egdICLnIw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=lS5xhdoHJj4&t=5s

