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Soğuk duş etkisi yaptı 

Washington’daki bir toplantıda Türkiye ile İsrail’in denizden komşu olmadığı konusundaki 

değerlendirmeleriyle tepki çeken büyükelçiye soruyu soran Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, “Aldığım 

yanıt bende soğuk duş etkisi yaptı. Bu konularda çalışan biri olarak hiç beklemediğim bir cevaptı” dedi. 

Kumbaroğlu’nun Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladığı haberin devamı için tıklayın! 

 

 

Petrolde 30 dolar senaryosu 

Dünyada 80’den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınının küresel petrol talebini düşürmesi Suudi 

Arabistan’ı zor duruma soktu. Suudi yetkililer Ruslara petrol üretimini azaltalım önerisini sunarken, 

Rusya bunu kabul etmedi. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Hürriyet’in sorularını yanıtladı. 

Haberin devamı için tıklayın! 

http://www.traee.org/
https://www.yenisafak.com/dunya/soguk-dus-etkisi-yapti-3526758
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/petrolde-30-dolar-senaryosu-41463658


 

Türkiye’ye etkisi olumlu olacak 

Petrol fiyatlarındaki savaşın Türkiye’ye ilk etkisinin ise akaryakıt ürünlerinde görüleceği, böylece 

fiyatlarda bir indirim olacağı ifade ediliyor. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Hürriyet’in 

deneyimli muhabirlerinden Neşe Karanfil’e açıklamalarda bulundu. Haberin devamı için tıklayın! 

 

“Turkey’s energy bill to drop as Saudis fire first shot in oil war with Russia, world markets sink” 

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlıkların küresel 

enerji ekonomisi piyasalarına nasıl yansıyacağını Daily Sabah gazetesine değerlendirdi. Haberin devamı 

için tıklayın! 

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/turkiyeye-etkisi-olumlu-olacak-41465030
https://www.dailysabah.com/business/energy/turkeys-energy-bill-to-drop-as-saudis-fire-first-shot-in-oil-war-with-russia-world-markets-sink


 

Vatandaş indirim istiyor 

Dünyanın üç büyük enerji tedarikçisi ABD, Suudi Arabistan ve Rusya’nın petrolde pazar payını artırma 

savaşına, koronavirüs nedeniyle azalan talep de eklenince fiyatlar Körfez Savaşı’ndan bu yana en sert 

düşüşü yaşadı. Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Aydınlık Gazetesi’ne verdiği röportajda beklentilerini 

sıraladı. Haberin devamı için tıklayın! 

 

 

 

https://aydinlik.com.tr/haber/faturalar-dusecek-sicak-para-kacacak-202449-1


8 milyar dolar cepte 

Petrol fiyatlarının düşmesinin ardından Türkiye’nin ödediği rakamların milyarlarca dolar daha az 

olmasına ilişkin açıklamalarda bulunan EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’nun görüşleri Yeni 

Asır gazetesinden Erhan Gülenç’in köşe yazısında da kendine yer buldu. İlgili köşe yazısını okumak için 

tıklayın! 

 

Petrol savaşında geri adım yok 

Dünya bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, diğer tarafta petrol üreticileri arasındaki 

anlaşmazlıklar devam ediyor. Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki krizde ülkeler geri adım atmadı. EED 

Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’nun sürece dair değerlendirmeleri Hürriyet gazetesinde geniş yer 

buldu. Haberin devamı için tıklayın! 

https://www.yeniasir.com.tr/yazarlar/erhan-gulenc/2020/03/10/bu-proje-egenin-kurtulusu-olur
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/petrol-savasinda-geri-adim-yok-41465981


 

 

Türkiye'nin 10 milyar doları cebinde kalabilir 

Koronavirüs salgını ve petrol ihraç eden ülkeler arasındaki anlaşmazlığın ardından düşüşe geçen 

petrolün varil fiyatında kan kaybı sürüyor. Mevcut fiyatlara göre 10 milyar dolardan fazla para 

Türkiye’nin cebinde kalabilir. Doğal gaz için ödenecek fiyatın düşmesi de işin bir diğer boyutu. Haberin 

devamı için tıklayın! 

 

 

https://www.yenisafak.com/ekonomi/turkiyenin-10-milyar-dolari-cebinde-kalabilir-3530502


"Elektrik ve doğal gazda indirim masaya gelebilir" 

Koronavirüs nedeniyle öğrenciden veliye, 65 yaş üzeri yaşlılardan onlarca farklı sektörde çalışan 

binlerce vatandaşa kadar milyonlarca kişi gününü evinde geçiriyor. Bu durum hane içi enerji 

tüketimindeki dengeleri de değiştirdi. Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı Prof. Dr. Gürkan 

Kumbaroğlu hem salgın nedeniyle artan enerji tüketim rakamlarını açıkladı, hem de vatandaşlar için 

indirim ve ödeme kolaylığı seçeneğine vurgu yaptı. Haberin devamı için tıklayın! 

 

Evde elektrik ve doğal gaz tüketimi arttı 

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle kapanan okullara, evden çalışma sistemine geçen sektörler ve 

bireysel tedbirler nedeniyle evden çıkmayan vatandaşlar da eklenince hane içi doğalgaz tüketimi 2 

katına çıktı. Elektrikte artış ise yüzde 6'ya yakın. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, TRT Haber’in 

sorularını yanıtladı. Haberin devamı için tıklayın! 

 

 

https://www.haberler.com/elektrik-ve-dogal-gazda-indirim-masaya-gelebilir-13051584-haberi/
https://www.trthaber.com/haber/koronavirus/evde-elektrik-ve-dogal-gaz-tuketimi-artti-469998.html


27 doların altına düşülen her fiyat 10 milyar dolarlık avantaja eklenecek 

Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşle birlikte en çok merak edilen konulardan biri de fiyatların ne kadar 

daha düşüş eğiliminde seyredeceği ve bu durumun Türkiye ekonomisine etkileri oldu. Prof. Dr. Gürkan 

Kumbaroğlu, Borsa Gündem’in konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Haberin devamı için tıklayın! 

 

“Virüs Doğu Akdeniz’deki enerjinin cazibesini ortadan kaldırdı” 

Enerji Ekonomisi Birliği Başkanı Kumbaroğlu, koronavirüsün Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının 

ekonomik cazibesini ortadan kaldırdığını belirterek, “Rum kesiminin parsellerinde kimse kalmayacak. 

East Med'i kimse kolay kolay ağzına alamaz” dedi. Haberin devamı için tıklayın! 

 

 

https://www.borsagundem.com/haber/kumbaroglu-27-dolarin-altina-dusulen-her-fiyat-10-milyar-dolarlik-avantaj/1481454
https://www.kibrispostasi.com/c50-EKONOMI/n318545-virus-dogu-akdenizdeki-enerjinin-cazibesini-ortadan-kaldirdi


Doğu Akdeniz'deki denkleme 'petrol' ayarı 

ABD'li enerji devi Exxon Mobil, Kıbrıs açıklarında 10 numaralı parseldeki arama sondajı programını 

erteleme kararı aldı. Uzmanlara göre bu kararda petrol fiyatlarındaki düşüş, koronavirüs ve Türkiye’nin 

bölgedeki kararlı duruşu etken oldu. Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, TRT Haber’in sorularını yanıtladı. 

Haberin devamı için tıklayın! 

 

Petrol fiyatlarında tarihi düşüş 

ABD’de ham petrol tarihindeki en düşük fiyatı gördü. Fiyat sıfır doların da altına indi. NTV yayınına 

katılan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, petrol fiyatlarındaki düşüşün dünya piyasalarına etkisini 

değerlendirdi. Haberin devamı için tıklayın! 

 

Düşük fiyat kalıcı olabilir 

Koronavirüs krizinin sürmesi ve talebin düşük kalması durumunda gelecek ay da benzer bir tablo 

yaşanması mümkün görünüyor. Hürriyet’e konuşan Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gürkan 

Kumbaroğlu, “Petrolde bu fiyat seviyeleri Türkiye’deki üreticiler için maliyetleri daha da aşağı çekecek 

ve küresel rekabette avantaj sağlayacaktır” yorumunda bulundu. Haberin devamı için tıklayın! 

https://www.trthaber.com/haber/gundem/dogu-akdenizdeki-denkleme-petrol-ayari-476265.html
https://www.ntv.com.tr/video/ekonomi/petrol-fiyatinda-tarihi-dusus,dlMoDvq-20yw_5wbtZAkhg?fbclid=IwAR2OBwQno-sVhrdNg-lxS5hLcT7Yt13tdPXJtaAt8hBe7WGoAGFO9ihrUIU
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/petrol-artik-sudan-ucuz-41500236


 

Petrol şoku 

Dünya petrolde ‘eksi fiyat’ şoku yaşıyor. Petrol bol ama virüs salgını yüzünden talep yok. Petrolü 

koyacak yer azaldığı için üste para verip alıcı aranıyor. Bu durumun Türkiye’ye avantaj sağlayacağını 

belirten EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’nun görüşleri Milliyet Gazetesi manşetinde yer aldı. 

Haberin devamı için tıklayın! 

 

Güney Kıbrıs tek başına 

Koronavirüs salgınıyla yeni bir düzene hazırlanan dünya piyasaları, petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşle 

birlikte kendileri için maliyeti yüksek projelerden de bir bir vazgeçmeye başladı. Doğu Akdeniz’deki 

ihtilaflı bölgelerde daha önce Güney Kıbrıs ile hareket eden firmalar da bu kapsamda geri çekilmeye ve 

bölgedeki faaliyetlerini ertelemeye başladı. EED Başkanı Kumbaroğlu’nun konuyla ilgili açıklamalar 

Volkan Gazetesi’nde yerini aldı.  

https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/aman-petrol-6194819


 

Düşük petrol fiyatları Doğu Akdeniz'de yeni bir sayfa açacak 

ABD ham petrol varil fiyatının tarihte ilk kez eksiye düşmesi 'denizlerde petrol üretimi' de tartışmalı 

hale getirdi. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Güney Kıbrıs için Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren 

dev enerji şirketlerinin bölgeden teker teker ayrılması da yeni bir dönemin habercisi olabilir. Denizlerde 

petrol üretimi için kritik eşik olan '50 dolar seviyesinin' 2022 yılına kadar görülemeyebileceğini belirten 

Enerji Uzmanı Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Denizdeki petrolün bir anlamı kalmadı ama petrol kârlılığını 

yitirdiği için Akdeniz'i bir köşeye atamayız. Diplomaside tam olarak aktif olma zamanı." Haberin devamı 

için tıklayın! 

 

Doğal gazda son çare tahkim 

Son dönemlerde petrol fiyatlarındaki düşüş doğal gaz fiyatlarında da revizyonu gündeme getirirken, 

Avrupa ülkelerinin Rus gazında yararlandığı ucuz fiyatlar Türkiye’ye yansımadı. Uzmanlara göre Rus 

doğal gazında Türkiye’nin son çaresi uluslararası tahkim olabilir. Haberin devamı için tıklayın! 

https://www.yenisafak.com/dunya/dusuk-petrol-fiyatlari-dogu-akdenizde-yeni-bir-sayfa-acacak-3535943
https://www.cnnturk.com/ekonomi/dogal-gazda-son-care-indirim-yapilmazsa


 

 

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’nun Mart-Nisan döneminde katıldığı TV programları 

Bloomberg HT - 06.03.2020 – Günden Kalanlar – İzlemek için tıklayın! 

EKO Türk TV – 06.03.2020 – Ekonomide Yansımalar – İzlemek için tıklayın! 

Bloomberg HT – 09.03.2020 – Kapanışa Doğru – İzlemek için tıklayın! 

Haber Global – 09.03.2020 – Ana Haber Bülteni – İzlemek için tıklayın! 

A Haber – 10.03.2020 – Gece Bülteni – İzlemek için tıklayın! 

TV 24 – 10.03.2020 – Moderatör Gece – İzlemek için tıklayın! 

Haber Global – 19.03.2020 – Sabah kuşağı haberleri – İzlemek için tıklayın! 

Ulusal Kanal – 28.03.2020 – Gece Görüşü – İzlemek için tıklayın! 

Azeri TV – 04.04.2020 – Ana Haber Bülteni – İzlemek için tıklayın! 

TRT Haber – 09.04.2020 – Günün İçinden – İzlemek için tıklayın! 

Bloomberg HT- 09.04.2020 – Günden Kalanlar – İzlemek için tıklayın! 

NTV – 20.04.2020 – Haber Bülteni – İzlemek için tıklayın! 

EKO Türk – 20.04.2020 – Seans – İzlemek için tıklayın! 

Ulusal Kanal – 21.04.2020 – Haber 16 – İzlemek için tıklayın! 

https://www.youtube.com/watch?v=gSHjCMVGNpI
https://www.youtube.com/watch?v=Te2zv-qvAbo
https://www.youtube.com/watch?v=IePyMq1jXm0
https://www.youtube.com/watch?v=WFCvQcsR_8c
https://www.youtube.com/watch?v=PBNkQDRRZOo
https://www.youtube.com/watch?v=L6YGJ22vNy4
https://www.youtube.com/watch?v=2rNE7KvbQI8
https://www.youtube.com/watch?v=t0350Ho4U4Q
https://www.youtube.com/watch?v=2Snrt8ijhP8
https://www.youtube.com/watch?v=Q7ZPgF258Wg
https://www.youtube.com/watch?v=ZGGm8eGenVc
https://www.youtube.com/watch?v=hMBV8yMNyYY
https://www.youtube.com/watch?v=HQq6y8wC_kk
https://www.youtube.com/watch?v=zH_64jF9dvQ


STAR TV – 21.04.2020 – Mesut Yar’la Sabah Haberleri – İzlemek için tıklayın! 

Kıbrıs TV- 22.04.2020 – Ana Haber Bülteni – İzlemek için tıklayın! 

Kanal V Antalya – 26.04.2020 – Haber Aktüel – İzlemek için tıklayın! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l_Ti0VS1fRQ
https://www.youtube.com/watch?v=EzhChZa6tp4
https://www.youtube.com/watch?v=Beo0-vJaYlw

