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Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü süreci tersine çevirebilir!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan kararları arasından şüphesiz en dikkat çekici
madde “Kıbrıs İşlerinin Koordinatörlüğü” oluşturulmasına ilişkin adımdı. Doğu Akdeniz’de yeni bir
sürecin başlayacağı görüşünde. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, söz
konusu kararı “Yavru vatanımızın dertlerine derman olacak, Doğu Akdeniz’de umutlarımızı
canlandıran bir model hayata geçiyor” cümleleriyle değerlendirdi. Kumbaroğlu’nun açıklaması Türkiye
gazetesine manşet oldu. Haberin devamını okumak için tıklayın!
Haberin diğer bazı medya yansımaları: Yeni Şafak, Türkiye, Karar, Kıbrıs Postası Gazetesi, Bursa
Hayat Gazetesi, MyNet, Kıbrıs Net Haber, Enerji Ekonomisi

Türkiye’den yeni hamle: Enerjide hedef Romanya

AB ile Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları nedeniyle ters düşen Türkiye, kıta Avrupa’sında yeni
işbirlikleri yaratacak girişimlere hazırlanıyor. Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği’nin Romanya’da
düzenleyeceği enerji konferansında Türkiye ve Azerbaycan etkisi dikkati çekiyor. EED Başkanı
Kumbaroğlu, Romanya temaslarını medyayla paylaştı. Haberin devamı için tıklayın!

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Aydınlık, Takvim, Yeni Şafak, Bursa Gazete, Siirt Son Söz, Yeni
Akit

KKTC için yeni dönem: Monaco Modeli fiilen hayata geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Başbakanı Tatar'ın Ankara'daki zirvesi Doğu Akdeniz'deki suları
yeniden ısındırdı. Her iki liderin de KKTC haklarının savunulması konusundaki kararlılığı uzmanlara
göre yeni dönemdeki yol haritasının da habercisi. EED Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Akdeniz'de yeni
bir Monaco modeli fiilen hayat buluyor. Şimdi sıra adaya elektrik ve doğal gaz götürmek olmalı"
ifadesini kullandı. Haberin devamını okumak için tıklayın!

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Star, Kıbrıs Postası, Kıbrıs Time, Dünya Bülteni, Enerji
Gazetesi, Yeni Şafak, Yeni Akit

Uzun vadeli doğal gaz sözleşmeleri: Avrupa'da kimse kalmadı sıra Türkiye'de
Son dönemlerde küresel ekonomi piyasalarında özellikle enerji kalemiyle ilgili önemli değişimler
yaşanıyor. Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa bloku doğal gaz alımlarını büyük oranda Rusya ile
yapıyor. Enerji uzmanları, Avrupa'daki ülkelerin kendilerini bağlayan uzun süreli sözleşmelerin spot
piyasaya endeksli hale geldiğine işaret ederek, "Türkiye'nin de bu konuda acilen adım atması gerekir.
Aksi taktirde spot doğal gaz indirimlerinden faydalanamayacağız ve en erken 2021 yılına kadar spot
piyasalarda doğal gaz fiyatları düşse bile yüksek fatura ödemeye devam edeceğiz" uyarısında
bulundu. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, süreci Yeni Şafak’a değerlendirdi. Haberin
devamı için tıklayın!

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Yeni Şafak, Güneş, Memurlar, Avaz Türk, Haber 7

Avrupa'ya ucuz elektrik Türkiye'den gidebilir
Doğu Akdeniz, Suriye ve Irak başta olmak üzere farklı coğrafyalarda küresel sorunlarla uğraşan
Türkiye, diğer tarafta çok önemli enerji köprüleri kurmaya ve kıtaları bağlamaya devam ediyor.
Uzmanlar, özellikle Doğu Avrupa’daki elektrik fiyatlarının aşırı pahalı olmasına dikkati çekerek,
Güneydoğu Avrupa’ya Türkiye’den elektrik gitmesinin hem ülkemize hem de çok sayıda ülkeye
önemli kazanımlar sağlayabileceği görüşünde. Haberin devamı için tıklayın!

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Kıbrıs Postası, Yeni Gün Gazetesi, Yeni Akit, Yeni Şafak

Suudi Arabistan'ın 11 Eylül'ü: Kriz Türkiye'yi de etkileyecek
Suudi Arabistan'ın can damarı olarak bilinen petrol rafinerilerine yönelik saldırılar küresel petrol
fiyatlarında deprem etkisi yarattı. Piyasaların açılmasıyla birlikte, petrol fiyatları 1990 yılındaki Kuveyt
işgalinden sonraki en hızlı yükselişini yaşadı. Petrol fiyatlarında yükselişin, Türk ekonomisinde nasıl bir
etki yaratacağı ise merak konusu oldu. Uzmanlara göre, krizin etkisi sadece akaryakıtta değil, petrol
endeksli kontratlar nedeniyle doğal gaz fiyatlarında da dalgalanmaya sebep olacak. EED Başkanı Prof.
Dr. Kumbaroğlu, Aramco saldırısını değerlendirdi. Haberin devamı için tıklayın!

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Enerji Günlüğü, Haber 7, OYAK Yatırım, Yeni
Şafak

Türkiye donanmasını gönderir

Rumlar, Türkiye’nin “şimdilik çalışmalarını tamamladığı” açıklanan Yavuz Gemisini çeker çekmez kritik
bir uluslararası anlaşmaya imza attı. Bir kısmı doğrudan Türkiye’nin Kıta Sahanlığı içinde olan 7'nci
parsele ilişkin İtalyan ENİ ve Fransız TOTAL, yılsonu ya da en geç 2020 başında kazılara başlayacak ve
iki şirket 7’nci parselde yüzde 50-50 hak sahibi olacak. EED Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu, süreci Kıbrıs
Postası Gazetesi’ne değerlendirdi. Haberin devamı için tıklayın!

Ekonomide yeni fay hattı: Petrol fiyatları
Aramco saldırısı ile petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, ekonomik durgunluk içindeki Türkiye’nin
yükünü artıracak. Uzmanlara göre, petrol kaynaklı maliyet artışları 2020 başından itibaren fiyatlara
yansıyacak. Deutsche Welle’nin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Kumbaroğlu, önemli açıklamalar yaptı.
Haberin devamı için tıklayın!

Azərbaycanın liderliyi ilə gerçəkləşən iqtisadi layihələrin bünövrəsini “Əsrin müqaviləsi” təşkil edir
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması bütün sahələr üzrə Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyası və
xalqın rifahının yüksəlməsi baxımından tarixi bir dönüş nöqtəsidir. Bundan 23 il sonra “Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən “Azəri”, “Çıraq”, “Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən
hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş”in müddətinin 2050-ci ilə qədər
uzadılması bir daha “Əsrin müqaviləsi”nin nə qədər düzgün qərar əsasında imzalandığını və tarixi
əhəmiyyət daşıdığını təsdiqlədi. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Azertac’ın sorularını
yanıtladı. Haberin devamı için tıklayın!

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni adım: Yavuz ihtilaflı bölgeye gidebilir
Doğu Akdeniz’de geçmiş dönemlere göre nispeten düşen tansiyon son günlerde yeniden yükseldi.
Rum Yönetimi’nin 7 numaralı parsel için anlaşma imzalamasına Türkiye ‘Bu alanda arama yapılmasına
izin vermeyiz’ yanıtı verdi. Türkiye’nin, Rum tarafının atacağı adıma göre Yavuz’u gerekirse ihtilaflı
bölgeye gönderme kararı alması gündemde. Enerji uzmanları ise sıcak çatışma riskine vurgu yaparak
her iki tarafa da itidal çağrısı yaptı. Haberin devamı için tıklayın!
Haberin diğer bazı medya yansımaları: Akşam, Detay Kıbrıs, Enerji Ekonomisi, Enerji Günlüğü, Kıbrıs
Net Haber, Kıbrıs Postası, Milat Gazetesi, Türkiye Gazetesi, Yeni Şafak

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan kumbaroğlu’nun Temmuz-Eylül döneminde katıldığı TV programları

Bloomberg HT - 01.07.2019 - OPEC Üretim Kısıntısı Kararı – İzlemek için tıklayın!

Bloomberg HT - 05.07.2019 - Petrol Fiyatları – İzlemek için tıklayın!

Bloomberg HT - 22.07.2019 - Basra Körfezi ve Doğu Akdeniz – İzlemek için tıklayın!

Bloomberg HT - 30.07.2019 - Petrolde Jeopolitik Riskler – İzlemek için tıklayın!

Ekotürk TV - 15.08.2019 - Çin Ekonomisi, Ticaret Savaşı, Doğu Akdeniz- İzlemek için tıklayın!

Kıbrıs Postası Ana Haber Bülteni - 23.08.2019 - Monaco Modeli – İzlemek için tıklayın!

Ekotürk TV - Küresel Bakış - 10.09.2019 - Petrol Fiyatları – İzlemek için tıklayın!

Bloomberg HT - Günden Kalanlar - 11.09.2019 - Petrol Fiyatları – İzlemek için tıklayın!

CNN Türk – Parametre - 12.09.2019 - Enerji Sektörü – İzlemek için tıklayın!

Ekotürk TV - Ekonomi Kulübü - 12.09.2019 - Enerji Politikaları – İzlemek için tıklayın!

Bloomberg HT - 16.09.2019 - Petrol Fiyatları – İzlemek için tıklayın!

Ekotürk TV - 16.09.2019 - Petrol Fiyatları – İzlemek için tıklayın!

NTV - Geri Sayım - 17.09.2019 - Petrol Fiyatları – İzlemek için tıklayın!

Habertürk - Ekonomide Görünüm - 17.09.2019 - Petrol Fiyatları – İzlemek için tıklayın!

CNN Türk - Mercek Altında - 17.09.2019 - Petrol Fiyatları – İzlemek için tıklayın!

