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Doğalgaz indiriminde son çare tahkim olabilir
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 devamını okumak için: CNN Türk

“Enerji şirketleri, en az 2 yıl Doğu Akdeniz’e dönmez”
Türkiye Enerji Ekonomisi Birliği Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu, enerji şirketlerinin Doğu Akdeniz’den
teker teker ayrıldığını hatırlatarak, “Şirketler en az 2 yıl Doğu Akdeniz’e dönmez” değerlendirmesini
yaptı. Kıbrıs Postası gazetesinin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Kumbaroğlu, bölgedeki gelişmeleri de
yorumladı…
Haberin devamını okumak için: Kıbrıs Postası

Doğu Akdeniz’de kartlar yeniden karılıyor
İsrail devleti resmi Twitter hesabından paylaşılan bir iletide, "Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizle gurur
duyuyoruz.” mesajının yer alması büyük yankı buldu. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Yeni
Çağ gazetesine verdiği röportajda Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi hedef alan bildiriye Tel Aviv yönetiminin
imza koymadığını hatırlatıp, ilişkilerin yumuşaması durumunda her iki ülke için de güzel gelişmeler
yaşanabileceğini söyledi:
Haberin devamını okumak için: Yeni Çağ

Akdeniz’de rüzgar lehimize dönebilir
Dünyayı saran koronavirüs sürecinin Doğu Akdeniz’e nasıl yansıyacağını değerlendiren Enerji Ekonomisi
Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye gazetesinin gelecek dönemde neler
yaşanabileceğine dair sorularını yanıtladı.
Haberin devamını okumak için: Türkiye, A Gazete,

Türkiye karşıtı ortak açıklama EastMed'in bittiğinin tescili
Doğu Akdeniz ve Libya konusunda 5 ülkenin Türkiye karşıtı açıklama yapması Ankara'dan yankı bulmaya
devam ediyor. Konuyu yakından takip eden enerji uzmanları, "İsrail ve İtalya’nın son açıklamada yer
almadı. Bu durum başı İsrail sonu İtalya olan EastMed boru hattı tiyatrosunun bittiğinin de tescili"
görüşünde. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını
yanıtladı.
Haberin devamını okumak için: Yeni Şafak, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Enerji Günlüğü, Enerji Magazin

Petrolde yükseliş geçici
Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu salgın sonrası Doğu Akdeniz’de eski
tabloya dönülmeyeceğini söyledi. Petrol üreticisi ülkelerin stoklarının üst seviyede olduğunu,
seyahatler ve üretim başlayınca petrol talebinin artacağını, buna paralel olarak petrol ihraç eden
ülkelerin üretimi artıracağını söyleyen Kumbaroğlu “Bu üretim artışı da fiyatları dengeleyecektir. Düşük
fiyatlı petrol dönemi bir iki sene daha sürebilir” dedi.
Haberin devamını okumak için: Haber7

Rus doğal gazında tarihi düşüş yeniden müzakere getirebilir
Türkiye’nin yurt dışından ithal ettiği doğal gazda son döneme ilişkin veriler ilginç bir durumu da ortaya
koyuyor. Rusya’dan aldığı gazı yüzde 72 azaltan Türkiye, rotasını ABD, Katar ve Azerbaycan’dan gelen
enerjiye çevirdi. Uzmanlara göre bu durum Rusya’dan alınan gaz fiyatında revizyon için fırsat olabilir.
EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu.
Haberin devamını okumak için tıklayın: Yeni Şafak, Takvim, Akşam, Star, Haber7

TANAP’taki bolluk Türkiye’nin pazarlık kozu olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “TANAP ile Türkiye’ye taşıdığımız gaz 6 milyar metreküpe
ulaştı” açıklaması gözleri bir kez daha bu tarihi projeye çevirdi. Enerji uzmanlarına göre bu bolluk
Türkiye’nin 2021’de süresi dolacak uzun vadeli gaz anlaşmaları öncesinde önemli bir koz olacak.
Haberin devamını okumak için tıklayın: A Haber, Yeni Şafak, Takvim, Haber7, OYAK Yatırım, Enerji
Magazin, Enerji Ekonomisi

Rusya ve Körfez ülkeleri Libya’nın petrol satmasını istemiyor
Libya'nın güneyinde petrol sahalarının silahlı gruplar tarafından devre dışı bırakılması, bölgede Rusya
ve Körfez işbirliğinin bir işareti olarak yorumlanıyor. Korona krizinin ardından üretimi azaltan Rusya ve
Körfez ülkeleri, fiyatların düşük olduğu bir dönemde Libya petrolünün piyasalara girerek fiyatları daha
da aşağıya çekmesini istemiyor. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Hürriyet’in sorularını
yanıtladı…
Haberin devamını okumak için tıklayın: Hürriyet

Türkiye ürettiği elektriği Avrupa’ya satabilir
Enerji Bakanlığı’nın ‘YETA’ ismiyle duyurduğu ve sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen
elektriği simgelen yeni dönem Ağustos’ta başlıyor. Bu adımın Avrupalılar için de ciddi fırsat olduğunu
belirten EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-Bulgaristan arasında
yer alan uluslararası enterkonnekte bağlantı kapasitesinin artırılması halinde önemli bir ihracat
potansiyelinin ortaya çıkabileceği görüşünde.
Haberin devamını okumak için tıklayın: Finans Gündem, Yeni Şafak, Haber7, Enerji Magazin,

TV YAYINLARI
EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun Mayıs-Haziran 2020 tarihlerinde katıldığı TV programları

Ulusal Kanal - 01.05.2020 – Yayını izlemek için tıklayın!
Süper Haber TV - 05.05.2020 – Yayını izlemek için tıklayın!
TRT Haber - 08.05.2020 – Yayını izlemek için tıklayın!
Kıbrıs Postası TV - 15.05.2020 - Yayını izlemek için tıklayın!
24 TV - Haber Bülteni - 29.05.2020 – Yayını izlemek için tıklayın!
Internet Haber - 30.05.2020 – Yayını izlemek için tıklayın!

