
24/11/2017 

 

HABER BÜLTENİ 

www.traee.org 

 

Türkiye-İran birlikteliği milyarlarca doları Anadolu’ya getirebilir! 

Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Soçi’deki Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin 

görüşmesinde üzerinde uzlaşılan siyasi çözümün yeni yatırım ve iş fırsatları açısından da tarihi bir 

dönüm noktası olabileceğini vurguladı. 

Haberin devamını okumak için tıklayınız! 

Haberin bazı diğer medya yansımaları: Milliyet, Karar, Star, Akşam, Mynet, Hürses, Enerji Magazin, 

İHA, Ekometre 

 

 

La crise entre la Turquie et l’Allemagne est davantage énergétique que politique (expert) 

La crise qui se joue actuellement entre la Turquie et l’Allemagne est davantage énergétique que 

politique, relève, dans une déclaration à Anadolu, le professeur Gurkan Kumbaroglu, directeur au 

centre de recherche sur la politique énergétique à l'Université de Bogazici à Istanbul (Turquie). 

Haberin devamını okumak için tıklayınız! 

 

 

http://www.traee.org/
http://www.karar.com/istanbul/turkiye-ve-iran-birlikteligi-milyarlarca-dolari-anadoluya-getirebilir-668321
http://www.milliyet.com.tr/turkiye-ve-iran-birlikteligi-milyarlarca-istanbul-yerelhaber-2421441/
http://www.karar.com/istanbul/turkiye-ve-iran-birlikteligi-milyarlarca-dolari-anadoluya-getirebilir-668321
http://www.star.com.tr/ekonomi/turkiye-ve-iran-birlikteligi-milyarlarca-dolari-anadoluya-getirebilir-haber-1278381/
http://www.aksam.com.tr/ekonomi/turkiye-ve-iran-birlikteligi-milyarlarca-dolari-anadoluya-getirebilir/haber-682025
http://yurthaber.mynet.com/istanbul-haberleri/turkiye-ve-iran-birlikteligi-milyarlarca-dolari-anadoluya-getirebilir-3792527
http://www.hurses.com.tr/Haber-Turkiye_ve_Iran_birlikteligi_milyarlarca_dolari_Anadoluya_getirebilir-15387.htm
http://www.enerjimagazin.com/haber-5947-Socideki-Gorusme-Turkiyeye-Milyarlarca-Dolar-Getirebilir.html
http://www.iha.com.tr/istanbul-haberleri/turkiye-ve-iran-birlikteligi-milyarlarca-dolari-anadoluya-getirebilir-istanbul-1860671/
http://www.ekometre.com/turkiye-ve-iran-birlikteligi-milyarlarca-dolari-anadoluya-getirebilir/85076/
http://aa.com.tr/fr/politique/la-crise-entre-la-turquie-et-l-allemagne-est-davantage-%C3%A9nerg%C3%A9tique-que-politique-expert/947094


Kumbaroğlu: “Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryol xətti digər sahələrdə də əməkdaşlığı gücləndirəcək” 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryol xəttini Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında enerji sahəsindəki 

əməkdaşlığın bənzəri  kimi qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, bu gün açılış mərasimi keçiriləcək 

dəmiryol xətti digər sahələrdəki əməkdaşlığı da gücləndirəcək. Bu fikirləri Azadinform-a 

açıqlamasında Türkiyədəki Enerji İqtisadiyyatı Dərnəyi rəhbəri Gürkan Kumbaroğlu deyib.  

Haberin devamını okumak için tıklayınız! 

 

AB'nin entegrasyon surecinin benzerini Türkiye uygulayabilir 

Demir İpek Yolu projesi kapsamında dün açılışı gerçekleştirilen Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun 

bölgedeki çok büyük bir eksiği tamamladığını vurgulayan uzmanlar, AB entegrasyonu projesinin 

benzerini bölgede Türkiye’nin uygulayabileceği görüşünde. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 

başlangıçta ‘1 milyon yolcu ve 5 milyon ton yük’ hedefiyle yola çıkan yeni hattın son yıllarda 

ülkemizde hayata geçen en önemli küresel odaklı projelerin başında geldiğine dikkati çekti. 

Haberin devamını okumak için tıklayın! 

 

 

http://www.azadinform.az/news/a-156482.html
https://tr.trend.az/other/commentary/2814910.html


Ucuz enerji tüketiminde kur gölgesi 

Dev yatırımların ülkesi haline gelen Türkiye’de enerji maliyetlerini aşağı çekecek adımlara da hız 

verildi. Ancak döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle, bu avantajın tüketicilere yansıması ihtimali zayıf 

görünüyor. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu süreçte yaşananlar ve muhtemel gelişmeleri 

değerlendirdi... 

Haberin devamını okumak için tıklayınız! 

 

5,7 milyar dolarlık kömür yatırımı yolda 

Hükümet, kömür madenleri ve termik santraller için yeni teşvik sistemi hazırlığında. Türkiye’de 

2018’den itibaren yıllık 35-40 milyon tonluk kömür ithalatına karşı yerli üretim desteklenecek. 

Aralarında FlBA, Hattat, Anadolu ve IC Içtaş gibi devlerin de bulunduğu şirketler ise önümüzdeki üç 

yılda 5,7 milyar dolarlık yatırımla toplam 5 bin 725 megavatlık kömür santrallerini devreye alacak. 

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, gelişmeleri Ekonomist Dergisi'ne değerlendirdi... 

Haberin devamını okumak için tıklayınız! 

 

 

http://www.yeniakit.com.tr/haber/ucuz-enerji-tuketiminde-kur-golgesi-391873.html
http://www.ekonomist.com.tr/enerji/57-milyar-dolarlik-komur-yatirimi-yolda.html


Türkiye kömür üretiminde yeni sayfa açıyor 

Yenilenebilir enerji konusunda önemli adımlar atan Türkiye, ülkedeki kömür madenleri ve termik 

santraller içinse yeni teşvik sistemi hazırlığında. 2018'den itibaren kömür ithalatına karşı yerli üretim 

desteklenecek. Deutsche Welle, sürece ilişkin son gelişmeleri EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan 

Kumbaroğlu’na yönelttiği sorularla okuyucularına aktardı… 

Haberin devamını okumak için tıklayınız! 

 

 

Birden fazla Türk Akım’a ihtiyaç var! 

Türkiye’nin doğalgaz talep projeksiyonuna göre, her on yılda bir Türk Akımı kadar ilave doğalgaz arzı 

sağlaması gerektiği belirtildi. Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Yönetim Kurulu 

Üyesi, EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’na göre Türkiye’de her 10 yılda bir yeni Türk 

Akımlara ihtiyaç var. Haberin devamını okumak için tıklayınız! 

Haberin bazı diğer medya yansımaları: Hürriyet, Sabah, Yeni Şafak, Habertürk, TRT Haber, TGRT 

Haber, Akşam, Star, Aydınlık, Türkiye, Cumhuriyet, Dünya 

http://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-k%C3%B6m%C3%BCr-%C3%BCretiminde-yeni-sayfa-a%C3%A7%C4%B1yor/a-41262817
http://www.hurriyet.com.tr/turkakim-insaati-ekonomiye-546-milyon-dolar-katki-saglayacak-40652857
http://www.hurriyet.com.tr/turkakim-insaati-ekonomiye-546-milyon-dolar-katki-saglayacak-40652857
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2017/11/21/turk-akimindan-ekonomiye-546-milyon-dolar-katki
http://www.yenisafak.com/ekonomi/13-bin-500-kisiye-istihdam-saglayacak-2841887
http://www.haberturk.com/turkakim-insaati-ekonomiye-546-milyon-dolar-katki-saglayacak-1722909-ekonomi
http://www.trthaber.com/haber/ekonomi/turkakim-ekonomiye-buyuk-katki-saglayacak-341513.html
http://www.tgrthaber.com.tr/ekonomi/turkakim-ekonomiye-546-milyon-dolar-katki-saglayacak-210030
http://www.tgrthaber.com.tr/ekonomi/turkakim-ekonomiye-546-milyon-dolar-katki-saglayacak-210030
http://mailstatic.ajanspress.com.tr/pad/press/NzE5NzUwMjEmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://mailstatic.ajanspress.com.tr/pad/press/NzE5NzM5NzcmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://mailstatic.ajanspress.com.tr/pad/press/NzE5NzU2ODgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://mailstatic.ajanspress.com.tr/pad/press/NzE5ODE3NzkmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://mailstatic.ajanspress.com.tr/pad/press/NzE5NzAxMzImMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://mailstatic.ajanspress.com.tr/pad/press/NzE5ODQ1MjcmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546


 

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun 22 Ekim–24 Kasım 2017 aralığında katıldığı TV 

programları: 

 

24TV - Ardan Zentürk ile Moderatör Gece - 30.11.2017 – Demir İpek Yolu - İzlemek için tıklayınız!  

TRT Haber - Ekonomi 7/24 - 31.10.2017 – Enerji ekonomisinde son gelişmeler - İzlemek için tıklayınız! 

Bloomberg HT - Finans Merkezi - 23.11.2017 –Soçi’deki görüşmeler ve enerji – İzlemek için tıklayınız! 

https://www.youtube.com/watch?v=8_u0X2KqUbY
https://www.youtube.com/watch?v=EtPaYAUQ754
https://www.youtube.com/watch?v=y1YsV5PoM3I

