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Doğu Akdeniz düğümü nasıl çözülür?
Son yılların en önemli gündem maddelerinden biri hiç şüphesiz Doğu Akdeniz… Bölgede bulunan ve
bulunması muhtemel rezervler, bu rezervlerin çıkarılması, işlenebilmesi ve nihayetinde talep olan
coğrafyalara gönderilebilmesi siyasi, ekonomik ve askeri açıdan ciddi yansımaları olan bir dönemi
beraberinde getirdi. Peki ama Doğu Akdeniz’de düğüm nasıl çözülür? EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan
Kumbaroğlu’nun konuyla ilgili makalesi Star Gazetesi’nin ilgili ekinde manşetten yayınlandı. Okumak
için tıklayın!

Yunanistan’ın tavrı değişmezse süreç farklı yöne evirilebilir
Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, son dönemlerde sıklıkla duyduğumuz
Yunanistan ve Adalar konusunda SavunmaTR sitesine önemli açıklamalarda bulundu. Atina
yönetiminin silahlandırmanın yasak olduğu Meis olarak bilinen Kızılhisar adasına, asker sevk etmesinin
rahatsız edici olduğuna vurgu yapan Kumbaroğlu’na göre eğer gerilimi düşürecek adımlar gelmezse
süreç farklı yöne evirilebilir. Haberin devamı için tıklayın!

Türkiye'nin yeni hedefi: Müthiş gaz ve petrol potansiyeli var!
Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin 1 trilyon metreküpün üzerine çıkabileceği
iddia edilirken enerji uzmanları ise bu denli büyük bir keşfin mümkün olabileceğinin altını çiziyor. Doğu
Akdeniz'de 7 bölgede arama yapılması için yapılan başvuruda 90 günlük sürenin sona erdiğine ilişkin
haber sonrası beklenen adım dün atıldı. EED Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu’nun görüşleri medyada geniş
yer aldı. Haberin devamı için tıklayın!
Haberin diğer bazı medya yansımaları: A Haber, Yeni Şafak, Haber7, Haberler.Com, Takvim

Enerjide Karadeniz sakin liman Akdeniz kaynayan kazan
Doğu Akdeniz’de sular ısınırken Türkiye’nin pro-aktif bir diploması ve hukuk mücadelesi yürütmesi
gerekiyor. Ülkemizin deneyimli diplomatlarına ve deniz hukukçularına bu dönemde önemli görev
düşüyor. “Diplomasi ve hukuk atağı aynı zamanda Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de yalnızlık görüntüsünden
çıkaracak anahtardır” diyen EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye’nin en önemli güvenlikstrateji dergilerin M5 için süreci değerlendirdi… Devamını okumak için tıklayın!

Enerji stratejisinde köklü değişim yaşanacak
Enerji Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Karadeniz’de bulunan
320 milyar metreküplük keşfin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu bile yeterli. Tahminen fazlası da
bulunacak" dedi. Kumbaroğlu’na göre Karadeniz ve Akdeniz’deki muhtemel gelişmeler Türkiye’nin
enerji stratejisinde köklü değişimler yaşanmasını beraberinde getirecek. Haberin devamı için tıklayın!
Haberin diğer bazı medya yansımaları: Milliyet, Bursa’da Bugün

Prof. Dr. Kumbaroğlu’ndan ‘Pandemi’de Amerika ve George Floyd’ kitabı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun "Pandemide
Amerika ve George Floyd" kitabı raflarda. Bir yıl Washington D.C'de, George Washington
Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak görev yapan Kumbaroğlu, ABD'de koronavirüs salgınının
yanı sıra George Floyd için yapılan gösterilerle ilgili gözlem ve deneyimlerini paylaştığı kitap Milliyet
Gazetesi köşe yazarlarından Ali Çınar tarafından okuyuculara tavsiye edildi. Köşe yazısını okumak için
tıklayın!

ABD’nin pandemi başarısızlığı özgüveniyle alakalı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu
pandemi döneminin başlangıcında ABD'de olduğu dönemdeki izlenimlerini kitaplaştırdı. 'Pandemide
Amerika ve George Floyd' isimli kitap hem vaka hem ölüm sayılarında ipi göğüsleyen süper gücün
adeta üçüncü dünya ülkesine dönüşümünün belgeseli gibi. Prof. Dr. Kumbaroğlu, hem kitabı hem de
pandemine döneminde ABD’de yaşadıklarını Star Gazetesi’ne anlattı. Röportajı okumak için tıklayın!

TV YAYINLARI
EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun 1-28 Eylül 2020 tarihlerinde katıldığı TV programları

24 TV – Küresel Oyun – 01.09.2020 – Yayını izlemek için tıklayın!
A Haber – Diplomasi – 05.09.2020 – Yayını izlemek için tıklayın!
24 TV- Soru Yorum - 08.09.2020 – Yayını izlemek için tıklayın!
Ekotürk TV - 09.09.2020 – Yayını izlemek için tıklayın!
A Para TV - Ana Haber Bülteni – 10.09.2020 – Yayını izlemek için tıklayın!
A Haber – Ajans Gün İçi – 15.09.2020 – Yayını izlemek için tıklayın!
A Haber – Ana Haber Bülteni – 25.09.2020 – Yayını izlemek için tıklayın!

