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Türkiye elektrikli araçlara hazır mı? 

Boğaziçi Üniversitesi tarafından Türkiye’de elektrikli araçlar konusunda ulusal ölçekte yapılan 

araştırma, tüketicilerin genel eğiliminin elektrikli bir araç satın almak yönünde olduğunu ortaya 

koydu. EPAM Başkanı ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu 

ve Araştırmacı Dr. Zafer Öztürk tarafından yürütülen "Türkiye Ulaştırma Sektöründeki Elektrikli 

Araçların İklim Değişikliği ve Elektrik Talebi Etkileri Projeksiyonu" başlıklı araştırma sektörün en 

önemli dergilerinde bu ay da yer bulmaya devam etti! Haberin devamı için lütfen tıklayın! 

 

Doğalgazda indirim bilmecesi 

Rusya'nın 2015-2016 yılları arasında doğalgazda uyguladığı yüksek fiyat nedeniyle Türkiye'ye 1 milyar 

dolarlık fark ödeyecek olması akıllara İran'la yaşanan süreci getirdi. O dönem Türk tüketiciye 

yansıtılan farkın bu kez yansıtılıp yansıtılmayacağı ise merak konusu. EED Başkanı Prof. Dr. 

Kumbaroğlu’nun konuyla ilgili açıklamaları oldukça ses getirdi. Haberin devamı için lütfen tıklayın! 

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Dünya gazetesi, T24, Borsa Gündem, Ekonomi Haber, Haber 

ekibi, Patronlar Dünyası 

 

http://www.traee.org/
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/Nzc4NzI3NDYmMSY0MTUzNCYwJjE=
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/Nzc5NDc1MDEmMSY0MTUzNCYwJjE=
https://www.dunya.com/ekonomi/dogalgazda-indirim-bilmecesi-haberi-417490
http://t24.com.tr/haber/erdogan-duyurmustu-rusyanin-dogalgazda-geri-odeyecegi-1-milyar-dolar-vatandasin-cebine-yansiyacak-mi,639284
http://m.borsagundem.com/anlik-borsa-haberleri/20180528101612
https://www.ekonomihaber.com/enerji/dogalgazda-indirim-bekleyen-vatandasa-kotu-haber-h15630.html
http://www.haberekibi.com/ekonomi/dogalgazda-indirim-bilmecesi-h34752.html
http://www.haberekibi.com/ekonomi/dogalgazda-indirim-bilmecesi-h34752.html
http://www.patronlardunyasi.com/haber/Erdogan-duyurmustu-Rusya-nin-dogalgazda-geri-odeyecegi-1-milyar-dolar-vatandasin-cebine-yansiyacak-mi/205975


“Türk Akım’da 2. Hat için Bulgaristan seçeneği daha gerçekleştirilebilir bir seçenek” 

Türk Akımı’nın Avrupa’ya uzanacak olan bölümünün Bulgaristan üzerinden geçirilmesi planlarını 

Sputnik’e değerlendiren uzmanlar, Türk Akımı’ndan Avrupa’ya gaz sevkiyatının Bulgaristan 

yapılmasının daha kolay ve gerçekleştirilebilir bir seçenek olduğuna işaret etti. EED Başkanı Prof. Dr. 

Gürkan Kumbaroğlu, süreci Sputnik için özel olarak değerlendirdi. Haberin devamı için lütfen 

tıklayınız! 

 

Gürkan Kumbaroğlu: TANAP Avrasiyanın enerji təchizatında həlledici gücə malikdir 

Türkiye’nin son yıllardaki en önemli projelerinden biri olan TANAP’ı EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan 

Kumbaroğlu, Azerbaycan’ın dünyaya açılan kapılarından biri olan Azertac haber ajansına özel olarak 

değerlendirdi. Haberin devamını okumak için lütfen tıklayınız! 

 

 

 

https://tr.sputniknews.com/columnists/201806011033683925-turk-akimi-ikinci-hat-bulgaristan/
https://azertag.az/xeber/Gurkan_Kumbaroglu_TANAP_Avrasiyanin_enerji_techizatinda_helledici_guce_malikdir-1168581


Enerji köprüsü kurduk! 

Enerjide yüzyılın projesi hayata geçti. ‘Enerjinin İpek Yolu’ olarak bilinen ve Azeri gazını Avrupa’ya 

ulaştıracak TANAP’ın vanası dün düzenlenen tarihi törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev 

sahipliğindeki tarihi törende 5 ülkenin cumhurbaşkanı ve devlet başkanı vanayı birlikte açarak Doğu 

ile Batı arasında enerji köprüsü kurdu. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, hem süreci hem de 

bundan sonraki muhtemel yansımaları değerlendirdi! Haberin devamını okumak için lütfen tıklayınız! 

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Vatan Gazetesi, Star Gazetesi, Yeni Şafak, Karar, Hakimiyet 

 

TANAP önce Türkiye diyecek 

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), doğalgaz satışında ‘önce Türkiye’ prensibiyle işleyecek. 

Anlaşmaya göre, TANAP sisteminden taşınması planlanan kapasite üzeri tüm doğalgaz, öncelikle 

Türkiye’ye teklif edilecek. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, konuyla ilgili Milliyet 

Gazetesi’nin sorularını yanıtladı! Haberin devamını okumak için lütfen tıklayınız! 

  

http://www.star.com.tr/politika/enerji-koprusu-kurduk-haber-1353463/
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/NzgzMzI1ODcmMSY0MTUzNCYwJjE=
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/NzgzMzAyOTImMSY0MTUzNCYwJjE=
https://www.yenisafak.com/ekonomi/tanap-turkiyeye-onemli-sorumluluklar-yukluyor-3357630
http://www.karar.com/istanbul/tanap-turkiyeye-onemli-sorumluluklar-yukluyor-883791
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/NzgzNDQzNjYmMSY0MTUzNCYwJjE=
http://www.milliyet.com.tr/tanap-once-turkiye-diyecek-ekonomi-2688379/


"İngiltere’nin Gazprom kararı Türkiye’nin önemini artırabilir" 

Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Rus Gazprom firmasının İngiltere’deki varlıklarına el 

konulması tüm dünyada şaşkınlık oluşturdu. Enerji uzmanlarına göre; AB, kaynak çeşitliğini arttırmaya 

çalışırken, alınan son karar Gazprom’un diğer projelerini etkileyebilir, Doğu Akdeniz ve Hazar gazının 

Avrupa’ya ulaşmasında kritik role sahip olan Türkiye’nin önünü açabilir. Haberin devamı için lütfen 

tıklayınız! 

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Karar, Haberler.com,  Bizim Gazete, Dersim Haber, Kent Haber  

 

 

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun Mayıs-Haziran aralığında katıldığı TV programları 

 

TVNET – Gün ortası: TANAP özel programı - 12.06.2018 – İzlemek için tıklayınız! 

Bloomberg HT – Finans Merkezi - 13.06.2018 – İzlemek için tıklayınız! 

24TV - Moderatör Gece Ardan Zentürk  - 13.06.2018 – İzlemek için tıklayınız! 

Bloomberg HT - Piyasa Hattı Programı  -19.06.2018 – İzlemek için tıklayınız! 

 

http://www.karar.com/istanbul/ingilterenin-gazprom-karari-turkiyenin-onemini-artirabilir-891122
http://www.karar.com/istanbul/ingilterenin-gazprom-karari-turkiyenin-onemini-artirabilir-891122
https://www.haberler.com/ingiltere-nin-gazprom-karari-turkiye-nin-onemini-10967755-haberi/
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/Nzg1MTY5ODYmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/Nzg1MTA1MzgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/Nzg1MTU5MDMmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
https://www.youtube.com/watch?v=guDR2miWWAE
https://www.youtube.com/watch?v=aRfKwtlfwGI
https://www.youtube.com/watch?v=8W5uu3K1PSQ
https://www.youtube.com/watch?v=NiO3V_Sdnzs

