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Çatışma olursa Türkiye adalar için adım atabilir 

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Independent Türkiye’nin Ankara-Atina 

hattındaki gerilime dair sorularını yanıtladı. Krizin amacının Türkiye'nin Libya'yla yaptığı anlaşmayı 

bozmak olduğunu vurgulayan Kumbaroğlu'na göre, savaş senaryoları gerçekleşirse Akdeniz'de 

yaşananlar Ege'yi de etkiler ve Ankara adalar konusunda adım atabilir. Haberin devamı için tıklayın! 

 

 

Akdeniz’de milyarlarca dolarlık cevher yatıyor 

Doğu Akdeniz'de bulunan yeni enerji kaynakları, dünyanın başını döndürdü. Suların ısındığı bölgede 

ülkeler, çıkarları doğrultusunda kutuplaşıyor. En çok hak sahibi olan Türkiye ise, rezervlere ulaştığında 

azalması bir yana, enerjide dışa bağımlılıktan bile kurtulabilir. Haberin devamı için tıklayın! 

Haberin yer aldığı diğer medya organları: Aydınlık Gazetesi, İHA aber ajansı 

 

http://www.traee.org/
https://indyturk.com/node/225846/haber/prof-dr-kumbaro%C4%9Flu-do%C4%9Fu-akdenizde-%C3%A7at%C4%B1%C5%9Fma-olursa-t%C3%BCrkiye-yunanistan%C4%B1n-i%C5%9Fgal-etti%C4%9Fi
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/725811.aspx
https://aydinlik.com.tr/haber/akdeniz-de-milyarlarca-dolarlik-cevher-yatiyor-216227
https://www.iha.com.tr/haber-akdenizde-milyarlarca-dolarlik-cevher-yatiyor-861926/


 

Enerji stratejisinde köklü değişim! 

Enerji Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 320 milyar 

metreküplük keşfin çok önemli olduğunu belirterek, bulunan miktarın, Türkiye'nin Rusya'dan doğal 

gaz aldığı bir hattın 20 yılına bedel olduğunu söyledi. Haberin devamı için tıklayın! 

 

Fatih böyle gitti, 1 ayda buldu 

İstanbul’un fethinin 567’nci yıldönümü olan 29 Mayıs 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Haydarpaşa 

Limanı’ndan uğurladığı Fatih, 20 Temmuz 2020’de başladığı Tuna 1 kuyusundaki sondajında 320 milyar 

metreküp doğalgaz rezervine ulaşarak Türkiye’yi sevince boğdu. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan 

Kumbaroğlu, Hürriyet Gazetesi’nin süreçle ilgili sorularını yanıtladı. Haberin devamı için tıklayın! 

 

Gerçek mi efsane mi? Karadeniz’e dair 5 soru-5 cevap 

Türkiye’nin Karadeniz’de bulduğu rezervle ilgili kısa sürede çok sayıda iddia ortaya attı. Gerçekle 

yalanın iç içe geçtiği bu dönemde Habertürk Gazetesi yazarı Kübra Par, EED Başkanı Gürkan 

Kumbaroğlu’na yönelttiği sorulara aldığı yanıtları köşe yazısında okuyucularıyla paylaştı. İlgili köşe 

yazısına ulaşmak için tıklayın! 

 

https://www.milliyet.com.tr/gundem/enerji-stratejisinde-koklu-degisim-6287282
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/fatih-boyle-gitti-bir-ayda-buldu-41593046
https://www.haberturk.com/yazarlar/kubra-par-2561/2780076-gercek-mi-abarti-mi-karadeniz-gazina-dair-5-soru-5-cevap


 

 

Fatih'in Karadeniz'deki Doğalgaz keşfini uzmanlar yorumladı: Prangalar koparılacak 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıkladı ve 'Türkiye, tarihinin en 

büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi.' ifadelerini kullandı. Uzman isimler Erdoğan'ın 

eksen değişikliği olarak nitelendirdiği tarihi keşfi Haber7.com'da değerlendirdi. Haberin devamı için 

tıklayın! 

 

Yeni rezerv ithalatımızı azaltacak 

Keşfedilen doğalgaz rezervi Türkiye'nin enerji faturasını 70 milyar dolar azaltacak. Bu da tüketiciye 

yansıyacak. Enerji Bakanı Dönmez, “Doğalgazı vatandaşlarımızın çok daha ekonomik fiyatlarla 

kullanabileceği altyapıyı oluşturuyoruz” dedi. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ise üretimden  

https://www.haber7.com/guncel/haber/3006170-fatihin-karadenizdeki-dogalgaz-kesfini-uzmanlar-yorumladi-prangalar-koparilacak


 

Doğal gaz keşfiyle Türkiye’nin ekseni değişir mi? 

Tuna-1 bölgesinde bulunan doğal gaz rezervinin ardından en çok konuşulan konulardan biri de 

‘Türkiye’nin eksen değişimi’ vurgusu oldu. Kamuoyunda bu kavramın farklı algılandığına işaret eden 

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Hürriyet’in önemli kalemlerinden Fulya Soybaş’a hem bu 

süreci anlattı, hem de bulunan gazın gelecek dönemlerde Ankara’nın ikili anlaşmalarda elini nasıl 

rahatlatacağını değerlendirdi. İlgili köşe yazısına ulaşmak için tıklayın! 

 

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/fulya-soybas/dogalgaz-kesfiyle-turkiyenin-ekseni-degisir-mi-41593525


Müjde yerli ve milli hamlenin ürünü 

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Sabah gazetesinin tanınan yüzlerinden 

İsa Tatlıcan ile bir araya geldi, Karadeniz’de bulunan rezervin tüm detaylarından, bu adımın Türkiye’nin 

enerji ekonomisi politikaları üzerine muhtemel etkilerine kadar oldukça geniş kapsamlı bir röportaj 

yaptı. Röportajın tamamını okumak için tıklayın! 

 

Doğal gaz faturalarında çifte indirim gelecek 

Heyecanlandıran gelişme sonrası bulunan gazın faturalara yansıması da merak konusu oldu. Oran 

olarak şimdiden bir şey demenin güç olacağını belirten enerji uzmanları çıkarılacak gazın faturalara 

yansımasının 2023 ve sonrası olduğunu ancak onun öncesinde Türkiye'nin mevcut gaz sözleşmelerinde 

elinin güçlendiğini ve bir fiyat indiriminin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Haberin devamı için 

tıklayın! 

Haberin diğer medya organlarında yansımaları: A Haber, Haber7, Memurlar.Net, TV100 

  

"Enerji kavgası Akdeniz'e taşınıyor, Yunan savaşa hazırlanıyor" 

Enerji Ekonomisi Birliği Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu, Türkiye’nin gelişen teknolojiyle birlikte derin 

denizlerdeki enerji kaynaklarını sondaj yapabiliyor oluşuyla Akdeniz’de tansiyonun yükseldiğini belirtti. 

Kumbaroğlu, “Enerji kavgası Akdeniz’e taşınıyor, Yunan savaşa hazırlanıyor” dedi. Haberin devamı için 

tıklayın! 

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/08/24/bogazici-universitesi-ogretim-uyesi-prof-dr-gurkan-kumbaroglu-karadeniz-ve-akdenizde-yeni-mujdeler-yolda
https://www.yenisafak.com/ekonomi/dogal-gaz-faturalarinda-indirim-olacak-mi-3554411
https://www.ahaber.com.tr/ekonomi/2020/08/24/tarihi-kesif-sonrasi-dogalgaz-faturalarina-cifte-indirim-gelecek
https://m.haber7.com/ekonomi/haber/3006880-dogal-gaz-faturalarina-cifte-indirim-gelecek-uzmanlar-tarih-verdi
https://www.memurlar.net/haber/923124/tarihi-kesif-sonrasi-dogal-gaz-faturalarina-cifte-indirim-gelecek.html
https://www.tv100.com/buyuk-kesif-sonrasi-dogal-gaz-faturalarina-cifte-indirim-gelecek-galeri-510623
https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n345175-kumbaroglu-enerji-kavgasi-akdenize-tasiniyor-yunan-savasa-hazirlaniyor


 

 

TV YAYINLARI 

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun Temmuz-Ağustos 2020’de katıldığı TV programları 

 

Ulusal Kanal – Ulusal Özel – 19.07.2020 – Yayını izlemek için tıklayın! 

EKOTÜRK TV - Dünya Halleri - 12.08.2020 – Yayını izlemek için tıklayın! 

BLOOMBERG TV – HT Finans Merkezi – 14.08.2020 – Yayını izlemek için tıklayın! 

INTERNETHABERTV – Gündem Özel Yayını – 18.08.2020 – Yayını izlemek için tıklayın! 

NTV – Saat Başı (Karadeniz Rezervi Özel Yayını) – 21.08.2020 – Yayını izlemek için tıklayın! 

CNN Türk – Gün Ortası – 21.08.2020 – Yayını izlemek için tıklayın! 

A Haber – Öğlen Haberleri – 21.08.2020 – Yayını izlemek için tıklayın! 

HABERTÜRK – Enine Boyuna Programı – 21.08.2020 Yayını izlemek için tıklayın! 

GZT – İşin Uzmanı Anlattı Programı – 21.08.2020 – Yayını izlemek için tıklayın! 

A PARA TV – Finans Merkezi – 28.08.2020 – Yayını izlemek için tıklayın! 

A Haber – Son Durum programı – 28.08.2020 – Yayını izlemek için tıklayın! 

TV100 – İnce Ayar Programı – 29.08.2020 – Yayını izlemek için tıklayın! 

https://www.youtube.com/watch?v=BLXXkHpf-CI
https://www.youtube.com/watch?v=s1B_nMKcF4k
https://www.youtube.com/watch?v=b7t01R51o4E
https://www.youtube.com/watch?v=j3NfyRtuLyw
https://www.youtube.com/watch?v=EEbjoFzJIqM
https://www.youtube.com/watch?v=ACL3qevQFHg
https://www.youtube.com/watch?v=hdf3icGiV_s
https://www.youtube.com/watch?v=CSU0Mt67Et4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2Sev7Dt5wlc&t=193s
https://www.youtube.com/watch?v=Rhld2w9IhHo
https://www.youtube.com/watch?v=gRYi5zWQL-k
https://www.youtube.com/watch?v=or2p2I1q6X8

