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HABER BÜLTENİ 

www.traee.org 

 
 

Petrol ve Gaz Çalıştayı İstanbul’da gerçekleşti! 

 

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye'nin önünde 

büyük fırsatların çıkacağı bir döneme girildiğini belirterek, "Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlamak ve 
doğalgazda rekabetçi piyasa oluşturulabilmesi için Türkiye vazgeçilmez bir ortak olarak öne çıkıyor." 
dedi. Haberin devamı için tıklayınız! 

 

Haberin bazı diğer medya yansımaları: Dünya Gazetesi, Ulusal Kanal, Haberler, TimeTurk, Palo, 
Memleket, Enerji Günlüğü, Enerji Magazin 

 

 

 

Yaz saati uygulaması doğalgaz faturalarını şişirebilir! 

 

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan 
Kumbaroğlu, yaz saati uygulaması doğalgaz faturalarında kötü sürprizler yapabileceğini söyledi. 

Haberin devamı için tıklayınız! 

 

Haberin bazı diğer medya yansımaları: Hürriyet, Cumhuriyet, Karar, Diyarbakır Mücadele, Güney 
Gazetesi Mersin, Günışığı, İlkhaber, Hürses, Haberkent, Şehir, Ülker, T24, Kararweb, Haber 7, Aksiyon, 

Enerji Enstitüsü, İHA, Anadolu, Bursa Gazete, Gündem, Afyon Odak, Yeni Meram 

 

http://www.traee.org/
http://www.star.com.tr/yerel-haberler/petrol-ve-gaz-kuresel-ve-yerel-beklentiler-calistayi-15620/
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjI3NjM5ODYmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://www.ulusalkanal.com.tr/ekonomi/petrol-ve-gaz-kuresel-ve-yerel-beklentiler-calistayi-h134073.html
http://www.haberler.com/petrol-ve-gaz-kuresel-ve-yerel-beklentiler-9070302-haberi/
http://www.timeturk.com/petrol-ve-gaz-kuresel-ve-yerel-beklentiler-calistayi/haber-408985
http://www.palo.com.tr/a/petrol-ve-gaz-k%C3%BCresel-ve-yerel-beklentiler-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1-2137826
http://www.memleket.com.tr/petrol-ve-gaz-kuresel-ve-yerel-beklentiler-calistayi-1015913h.htm
http://www.enerjigunlugu.net/icerik/20972/kumbaroglu-opec-karari-fiyatlara-kalici-yansimaz.html
http://www.enerjimagazin.com/haber-5050-Enerjinin-Devleri-Bogazicinde-Bulustu.html
http://www.ntv.com.tr/turkiye/yaz-saati-uygulamasi-dogalgaz-faturalarini-sisirebilir,jNvbF1gDIUKjf-PB0jtSug
http://www.hurriyet.com.tr/yaz-saati-uygulamasi-dogalgaz-faturasini-etkileyecek-mi-40314475
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjI4NTY3MjUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjI4NjEwNTcmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjI4NTI2NzcmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjI4NTczODgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjI4NTczODgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjI4NjcwMDYmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjI4NjIyODEmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjI4NjU4MDYmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjI4NTg4OTkmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjI4NTI0MTkmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjI4NzM4MzkmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://t24.com.tr/haber/yaz-saati-uygulamasi-dogalgaz-faturalarini-nasil-etkileyecek,378617
http://www.karar.com/istanbul/yaz-saati-uygulamasi-dogalgaz-faturasini-sisirecek-347300
http://www.ekonomi7.com/haber/622/dogalgaz-faturalarindan-kotu-surpriz.html
http://www.aksiyonhaber.com/yaz-saati-uygulamasi-dogalgaz-faturasini-sisirecek-447729h.htm
http://enerjienstitusu.com/2016/12/22/yaz-saati-uygulamasi-dogalgaz-faturalarini-sisirebilir/
http://www.ihlassondakika.com/ekonomi/yaz-saati-uygulamasi-dogalgaz-faturalarini-sisirecek-753371
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjI4NzkzOTcmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjI4ODE0NDYmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjI4OTU2NTEmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjI4OTA3MDMmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjI5MDExMTQmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546


Yenilenebilir enerjiyle Türkiye yenilensin! 

IAEE Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, İller ve Belediyeler 
dergisinin yenilenebilir enerji özel sayısında yayınladığı makale ‘ülkelerin tavrını net olarak belirleyen 

politikaları hayata geçirdiği ve işin ekonomik boyutunun tüm çevrelerce ele alındığı bir dönemden 
geçiyoruz’ ifadesini kullandı. Haberin devamı için tıklayınız! 

 

 
 

 

Elektriksizlik fena çarptı! 

Aşırı kar yağışı ve Marmara Bölgesi’nde etkili olan fırtına nedeniyle TEİAŞ’a ait elektrik iletim hatlarında 
yaşanan arızalar, İstanbul ve çevresinde önceki günden itibaren elektrik kesintilerine neden oldu. 

Kesintiler günlük hayatı olumsuz etkilerken, ekonomide kayıplara yol açtı. Özellikle Kocaeli’nde sanayi 
kuruluşları kesintilerden etkilenirken, fabrikalardaki üretimlerde ciddi aksamalar oldu... Haberin 
devamı için tıklayınız! 

 

Haberin bazı diğer medya yansımaları: Fortune, Hürriyet, Cumhuriyet, Habertürk, Yeni Asya, Karar, 

Diken, Enerji Günlüğü, T24 

 

 
 

 

 

 

http://www.tbb.gov.tr/online/dergi/2016_haziran/
http://www.hurriyet.com.tr/elektrigi-hava-carpti-40322567
http://www.hurriyet.com.tr/elektrigi-hava-carpti-40322567
http://www.fortuneturkey.com/istanbuldaki-elektrik-kesintisinin-maliyeti-2-milyon-tlnin-uzerinde-41762
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjMwNTc2MzEmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjMwNTc4OTQmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjMwNjM5MjEmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjMwNTYyNDQmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjMwNzU5OTAmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://www.diken.com.tr/tasarruf-pahaliya-patliyor-elektrik-kesintisinin-maliyeti-saatte-2-milyon-tl/
http://www.enerjigunlugu.net/icerik/21159/istanbuldaki-elektrik-kesintilerinin-maliyeti-saatte-2-milyon-lira.html#.WGdkWvmLTIU
http://t24.com.tr/haber/elektrik-kesintileri-sebebiyle-10-milyon-dolarlik-ihracat-kaybi-oldu,380328


Halka bindirilen yük! 

IAEE Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’nun Türkiye’de yaşanan 
elektrik kesintilerine dair açıklamaları Yeniçağ Gazetesi’nin önemli isimlerinden Arslan Tekin’in köşe 

yazısında yer buldu. Köşe yazısına ulaşmak için tıklayınız! 

 

 

Elektrikler kesildi çalışamıyoruz! 

 

Elektrik kesintileri sanayi üretimini de vurdu. Kocaeli'de bulunan 13 OSB'nin 11'inde elektrik olmadığı 

için fabrikalar üretimlerini durdurdu. Karar Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulunan IAEE Başkanı 
Gürkan Kumbaroğlu’na göre kesintilerin arkasında manipülasyon olup olmadığı iyi araştırılmalı! 
Haberin devamı için tıklayınız! 

 

Haberin medyadaki bazı yansımaları: Karar Gazetesi 

 

 
 

 

Enerji güvenliği için Türkiye kilit rolde! 

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan 
Kumbaroğlu, Kaynak Elektrik Dergisi’nin Aralık sayısında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. 

Haberin devamı için tıklayınız! 

 

 
 

 

 

 

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/halka-bindirilen-yuk-41097yy.htm
http://www.karar.com/ekonomi-haberleri/sanayiyi-elektrik-carpti-358928
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjMxMTg3MDUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjMxMzM1MjEmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546


Kesintinin saatlik maliyeti 18 milyon TL’yi bulabiliyor! 

 

Dünya’ya açıklamalarda bulanan Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi 
Enerji Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 1 saatlik 
elektrik kesintisinin sanayi üstünden Türkiye ekonomisine etkisinin megawatt (MWh) başına 4 bin 574 

TL olduğunu kaydetti. Haberin devamı için tıklayınız! 

 

Haberin medya yansıması: Dünya gazetesi 

 

 

 

Türkiye'de neden elektrikler kesiliyor? 

BBC Türkiye, ülkemizde kesilen elektrik kesintilerinin sebebini araştırdı. BBC Türkçe'ye konuşan Enerji 

Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 
önümüzdeki beş yıl içinde hayata geçmesi beklenen projelerle birlikte Türkiye'nin doğalgaz sıkıntısı 

çekmeyeceğini söylüyor. Haberin devamı için tıklayınız! 

 

 
 

 

Elektrik krizine bir halka daha eklenecek korkusu! 

Kesintiler üzerine resmi kurumlardan açıklama üstüne açıklama gelirken, IAEE Başkanı Kumbaroğlu, 
sanayinin 2015 yılında GSMH için 457 milyar liralık katma değer yarattığını, aynı şekilde 100 milyar 
kilovvattlık elektrik tüketildiğini açıkladı. Haberin devamı için tıklayınız! 

 

http://www.dunya.com/ekonomi/1-saat-kesinti-18-milyon-tl-kaybettiriyor-haberi-344340
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjMxNTI1NzYmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-38515157
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjMyMDYwMzAmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546


Çöken elektrik piyasasına tavan fiyat ayarı! 

Doğalgaz arzında sorun olmadığını belirten Enerji Bakanlığı, geçtiğimiz hafta gerçekleşen siber 
saldırılar, yıkılan direkler ve kesilen kablolar nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığını açıkladı. Fakat 

sorun kasım ayında başladı. BOTAŞ’ın santrallere gönderdiği gazı yüzde 50 düşürmesi de kesintilerin 
artacağı endişelerini doğurdu. Haberin devamı için tıklayınız! 

 

Haberin medya yansıması: Karar Gazetesi 

 

 
 

 

IAEE Başkanı Gürkan Kumbaroğlu’nun 16 Aralık 9 Ocak arasında katıldığı TV programları 

 

CNN Türk – Yaz saati uygulamasında hata mı var? Yayını izlemek için lütfen tıklayın! – 15 Aralık 2016 

 

Bloomberg HT TV - Doğalgazda fatura şişebilir! Yayını izlemek için lütfen tıklayın! – 22 Aralık 2016 

 

FOX Haber – Doğalgaz faturanıza dikkat! Yayını izlemek için lütfen tıklayın! – 23 Aralık 2016 

Doğalgazda fatura şişebilir! 

 

Bloomberg HT TV – Elektrik kesintileri – Yayını izlemek için lütfen tıklayın! – 30 Aralık 2016 

 

Nevşin Mengü ile CNN Türk Ana Haber – Elektrik kesintileri – Yayını izlemek için lütfen tıklayın! – 30 

Aralık 2016 

 

Bloomberg HT TV – Elektrik kesintileri – Yayını izlemek için lütfen tıklayın! – 3 Ocak 2017 

 

Bloomberg HT Hande Demirel ile Piyasa Hattı – Elektrik kesintileri – Yayını izlemek için lütfen tıklayın! 

– 6 Ocak 2017 

 

 

IAEE Gelecek programlar 

 

 

http://www.karar.com/ekonomi-haberleri/coken-elektrik-piyasasina-3-ay-tavan-fiyat-ayari-363639
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/NjMyMzQxMjMmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
https://www.youtube.com/watch?v=q3ZJtbQHWN8
https://www.youtube.com/watch?v=Z_Kja4Vi90E
https://www.youtube.com/watch?v=U33HDX97Ws8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gDwSIxsaBxA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BUZt6wqlpTA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PHlfqOpNgoM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-CLnl7S1o1k&feature=youtu.be

