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‘Türkiye 2020-2025 Döneminde Enerji Politikası Yenileyebilecek’
Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’na göre, Türkiye enerji politikasını,
petrol ürünleri ticaretinde 2020 - 2025 yılları döneminde enerji alanında hangi ülkelerle nasıl
anlaşmalar imzalayacağını gözden geçirerek yeniden şekillendirebilecek. Prof. Dr. Kumbaroğlu,
Amerika’nın Sesi’nin konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Haberin devamı için lütfen tıklayınız!

Enerjiyi Avrupa'ya taşımak isteyen Türkiye'nin kapısını çalacak
Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum
yönetiminin (GKRY) Doğu Akdeniz'de doğalgaz kaynaklarının paylaşımı ve Avrupa'ya transferi
konularını görüşmek üzere geçen hafta Lefkoşa'da bir araya gelmelerinin siyasi bir adım olduğunu
belirterek, imzalanan anlaşmanın ciddi maliyet ve riskler nedeniyle hayata geçmesinin imkansıza yakın
olduğunu ifade etti. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’nun Anadolu Ajansı’na verdiği mülakatın
devamı için lütfen tıklayınız!

Greece, Egypt, S. Cyprus gas pipeline deal is political
The decision to transfer eastern Mediterranean natural gas to Europe via Southern Cyprus is not
economically viable, but is merely politically motivated, according to Prof. Dr. Gurkan Kumbaroglu,
president of the Turkish Association for Energy Economics on Monday. Haberin devamı için lütfen
tıklayınız!

İran'dan 100 milyar Dolarlık davet
Enerji Ekonomisi Derneği’nin düzenlediği etkinlik kapsamında İstanbul’a gelen İran Petrol Bakan
Danışmanı Amir Talebian, enerji alanında planlanan 100 milyar dolarlık 6 önemli proje yatırımı için Türk
özel sektörünü davet etti. ABD ve BM ambargosundan dolayı Türkiye’nin bu projeler için öne çıktığına
dikkat çeken Talebian, “100 milyar dolarlık yatırımda Türkiye ile birlikte hareket etmemizin bölgesel ve
küresel anlamda etki doğuracağına inanıyoruz” dedi. Haberin devamı için lütfen tıklayınız!
Haberin diğer bazı medya yansımaları: Milliyet, Akşam, Vatan,
Türkiye’de Yeni Çağ

Bursa Meydan, KKTC Haberal,

Türkiyəli professor: “İstanbul Prosesi”nə ev sahibliyi etməsi Azərbaycanın beynəlxalq sülh və inkişafa
töhfəsidir
Bakıda “Asiyanın Qəlbi – İstanbul Prosesi” çərçivəsində “Gücləndirilmiş Asiyanın Qəlbi regionuna doğru
təhlükəsizlik və iqtisadi bağlantılar” mövzusunda 7-ci nazirlər konfransının təşkil edilməsi Azərbaycanın
dünyada uzunmüddətli sülh və inkişaf prosesini bərqərar olunmasına verdiyi növbəti töhfədir. EED
Başkanı Prof. Dr., Azerbaycan haber ajansı Azertac’a değerlendirmesinin devamını okumak için lütfen
tıklayınız!

Rüzgar gibi bir yarış
Enerji devleri bu kez rüzgar için yarışacak. 2015’te ön lisans başvuruları toplanan 2 bin 130 MW
kapasiteli rüzgar enerji santralleri için yarışmalar 25-29 Aralıkta yapılacak. Özellikle İzmir, Balıkesir,
Çanakkale ve Manisa'ya yoğun ilgi var. Para Dergisi, süreci ve muhtemel beklentileri EED Başkanı Prof.
Dr. Gürkan Kumbaroğlu ile konuştu… Haberin devamı için lütfen tıklayınız!

Yeni Türk Akım'lara ihtiyaç olabilir!
EDAM, 'Türk Akım Projesi'nin Türkiye Ekonomisi Enerji Güvenliğine Etkileri' başlığı altında hazırlanan
raporunu basınla paylaştı. Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) tarafından Türk Akım
Projesi'nin "Türkiye Ekonomisine ve Enerji Güvenliğine Etkileri" başlığı altında hazırlanan raporun
sonuçları; EDAM Başkanı Sinan Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Prof.
Dr. Mitat Çelikpala'nın katılımıyla basınla paylaşıldı. Gas&Power dergisi Aralık sayısında yayımlanan
haberin devamına ulaşmak için lütfen tıklayınız!

Kıbrıs krizine 4 milyar dolarlık yatırım!
Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum kesimi, Doğu Akdeniz'deki doğalgazın deniz altı boru hattıyla Avrupa'ya
taşınmasını amaçlayan 'East Med' projesini imzaladı. Türkiye güzergahına göre 4 kat pahalı olan bu
planın ticari değil siyasi olduğu vurgulandı. Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye karşıtı yeni rotanın
çözümsüzlüğe yatırım olduğunu ifade etti. Haberin devamı için lütfen tıklayınız!
Haberin bazı diğer medya yansımaları: Yeni Şafak, Havadis Kıbrıs, Özgür Volkan KKTC, Haber 7, Star,
Akşam

Türk Akım’ın yeni güzergahı Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinde doping etkisi yapacak
Son yılların önemli enerji projelerinden Türk Akım’da, daha önce belirlenen güzergahın değişerek
Türkiye’den Avrupa’ya gidecek hattın Yunanistan yerine Bulgaristan’a giriş yapacağı beklentisini
değerlendiren enerji uzmanlarına göre Avrupa Komisyonu’nun yönlendirmesiyle yapılan değişiklik
Türkiye’yi olumsuz etkilemeyecek. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’nun konuya ilişkin
açıklamasının tamamı için lütfen tıklayınız!

TANAP'da ilk gaz için geri sayım başladı
Uzun yıllardır konuşulan ve 2015 yılında temelleri atılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı’nda
(TANAP) sona gelindi. Türkiye’yi Avrupa gazında önemli aktör haline dönüştürecek dev projede ilk test
2018’in başında gerçekleştirilecek. Gaz akışının başlaması ile birlikte enerji fiyatlarında indirim
beklenirken, Avrupa'nın gaz vanası da artık Türkiye'nin elinde olacak. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan
Kumbaroğlu, Yeni Şafak’ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Haberin devamına ulaşmak için lütfen
tıklayınız!

2018 yeni yatırımların gerçekleşeceği bir yıl olacak
EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, sektörün önde gelen isimlerinin görüşlerine yer verilen ‘Para
Dergisi 2018 yılı beklentileri’ kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Kumbaroğlu’nun
değerlendirmesinin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız!

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun 24 Kasım–03 Ocak 2018 aralığında katıldığı TV
programları:

Bloomberg HT - Finans Merkezi - 23.11.2017 – Soçi Zirvesi’nin enerjide yansımaları – İzlemek için
tıklayınız!
Bloomberg HT - Finans Merkezi - 27.12.2017 – 2017 yılı enerji yatırımları değerlendirmesi – İzlemek
için tıklayınız!
24TV - Ardan Zentürk ile Moderatör Gece - 29.12.2017 – Doğu Akdeniz enerji denkleminde yaşanan
son gelişmelerin değerlendirilmesi – İzlemek için tıklayınız!

