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Katar’la sıra enerji köprüsünde 

Türkiye ile ABD arasında giderek yükselen gerilim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘resti’ ile yeni bir 

boyut kazanırken, kamu kurumlarının, özel sektörün ve vatandaşların kenetlendiği bu süreçte 

Katar’dan gelen 15 milyar dolarlık yatırım haberi de piyasalara can suyu oldu. Enerji Ekonomisi 

Derneği Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu’na göre Katar ile atılacak adımlarda enerji de hayati roller 

üstlenebilir! Haberin devamı için tıklayın! 

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Yeni Şafak, Memurlar, Hergazete 

 

Yarardan çok zararı olabilir 

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu, "Enerji üretiminde kömür payının artması 

elektrikli araçların çevreye olumlu etkisini azaltacak. Elektrik üretiminden kaynaklı CO2 emisyonunun 

741 g/kWh üstüne çıkması elektrikli araçları çevreye zararlı hale bile getirebilir" dedi. Haberin devamı 

için tıklayın! 

 

http://www.traee.org/
https://www.yenisafak.com/ekonomi/katarla-sira-enerji-koprusunde-3391206
https://www.yenisafak.com/ekonomi/katarla-sira-enerji-koprusunde-3391206
https://www.memurlar.net/haber/770511/katar-la-sira-enerji-koprusunde.html
https://www.hergazete.com/katar-la-sira-enerji-koprusunde-5b7d9172da1e1
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/ODAyOTIyNzMmMSY0MTUzNCYwJjE=


Yeni tarife dar gelirliyi vuracak 

Elektrik fiyatlarında, konutlarda 1 Ekim’den itibaren kademeli fiyatlandırmaya geçilecek. Amacı ‘ dar 

gelirli aileleri korumak’ olduğu belirtilen düzenlemeye göre, aylık belli bir tüketime kadar tarifeler 

düşük tutulacak. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, yeni zamları ve gelecek dönemlerdeki 

olası beklentileri değerlendirdi. Haberin devamı için tıklayın! 

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Cumhuriyet, Yeni Çağ,  Sanal Basın, Bihaber, Haber alfa 

 

Kurdaki artışın enerjiye faturası ağır 

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Kumbaroğlu, dövizde yaşanan sert dalgalanmanın son 45 günde 

Türkiye'nin enerji faturasına 11,5 milyar liralık ek maliyet getirdiğini açıkladı. Kumbaroğlu’nun 

açıklaması haftalık olarak yayımlanan Ekonomik Çözüm gazetesinde de yerini aldı. Haberin devamı 

için tıklayın! 

 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/1060263/Yeni_tarife_dar__gelirliyi_vuracak.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/1060263/Yeni_tarife_dar__gelirliyi_vuracak.html
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/elektrikte-kademeli-fiyatlandirma-donemi-202485h.htm
http://www.sanalbasin.com/yeni-tarife-dar-gelirliyi-vuracak-elektrik-fiyatlarinda-kademeli-zam-donemi-26564739
http://www.biihaber.com/t/8898036
http://www.haberalfa.com/yeni-tarife-dar-gelirliyi-vuracak
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/ODA0OTQ4ODImMSY0MTUzNCYwJjE=


Doğalgazda referans fiyat! 

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş (EPİAŞ) bünyesinde faaliyetlerine başlayan spot doğalgaz piyasası, Türk 

Lirası’nı doğalgazda referans fiyat statüsüne taşıyacak. Türkiye’nin enerji merkezi olmasına da katkı 

sağlayacak spot doğalgaz piyasasına dahil olan ülkeler alım-satım işlemlerini TL bazında yapabilecek. 

EED Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu, süreci değerlendirdi! Haberin devamı için tıklayın! 

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Yeni Şafak, Aydınlık, Akşam, Güneş, Milat, Haberler, Elektrik 

Üreticileri Derneği, Yapı Kredi, Enerji Magazin 

 

Enerjide zam fırtınası! Yenileri de kapıda! 

Elektrik ve doğalgaza yüzde 9 ile 14 arasında değişen oranlarda zam geldi. Yılbaşından bu yana, 

elektriğe yapılan zam yüzde 38.6’yı, doğalgaza yapılan zam yüzde 18.8’i buldu. Enerji Ekonomisi 

Derneği Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, zam dalgasını 

değerlendirdi… Haberin devamı için tıklayın! 

Haberin diğer bazı medya yansımaları: T24, Cumhuriyet, Evrensel, Sanal Basın, Enerji Magazin, Enerji 

EKonomisi, Yeni Yüzyıl 

 

https://www.yenisafak.com/ekonomi/dogalgazdareferans-fiyat-3393470
https://www.yenisafak.com/ekonomi/dogalgazdareferans-fiyat-3393470
https://www.aydinlik.com.tr/tl-bazli-dogalgaz-piyasasi-kuruluyor-ekonomi-eylul-2018
https://www.aksam.com.tr/foto-galeri/ekonomi/spot-dogalgaz-piyasasi-turk-lirasini-referans-fiyat-statusune-cikaracak/43926/
http://www.gunes.com/ekonomi/spot-dogalgaz-piyasasinda-alim-satim-yapan-ulkeler-islemlerini-tl-bazinda-yapabilecek-906477
http://www.milatgazetesi.com/ekonomi/dogalgazda-referans-fiyat/haber-175938
https://www.haberler.com/turkiye-dogalgaz-borsasinda-1-eylul-den-itibaren-11208218-haberi/
http://www.eud.org.tr/author/eud/
http://www.eud.org.tr/author/eud/
https://www.yapikredi.com.tr/yatirimci-kosesi/haberler/305207352
http://www.enerjimagazin.com/haber-6538-Dogalgaz-Piyasasi-TLnin-Degerini-Artirabilir.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/1070717/Enerjide_zam_firtinasi___Yenileri_de_kapida_.html
http://t24.com.tr/haber/enerji-ekonomisi-dernegi-akaryakit-elektrik-ve-dogalgaz-zamlari-devam-edebilir,690577
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/1070717/Enerjide_zam_firtinasi___Yenileri_de_kapida_.html
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/ODA1Mjg2ODMmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://www.sanalbasin.com/enerji-ekonomisi-dernegi-akaryakit-elektrik-ve-dogalgaz-zamlari-devam-edebilir-26713984/
http://www.enerjimagazin.com/haber-6534-Akaryakit-Elektrik-ve-Dogalgazda-Yeni-Zamlar-Olabilir.html
https://www.enerjiekonomisi.com/akaryakit-elektrik-ve-dogalgaza-yeni-zamlar/3081/
https://www.enerjiekonomisi.com/akaryakit-elektrik-ve-dogalgaza-yeni-zamlar/3081/
http://www.gazeteyeniyuzyil.com/ekonomi/enerjide-zam-firtinasi-yenileri-de-kapida-h91148.html


Spot piyasasının TL değeri belirlendi 

Zaman içerisinde fiyatlar daha da rekabetçi bir yapıda oluşacağı belirtiliyor. Yeni Şafak’ın önceki gün 

gündeme getirdiği “TL doğalgazda referans fiyat” olacağı haberimiz üzerine spot piyasada doğalgaz 

satışının tutarlarını da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) netleştirdi. 

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’nun dikkat çektiği bu durum Toptan 

Doğalgaz Satış Piyasası’nın oluşumu ile birlikte Türk Lirası’nın referans para olarak kabul edilmesi 

anlamına geldi. Haberin devamı için tıklayın! 

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Star, Memurlar, Haber 7, Akşam, Enerji Enstitüsü 

 

 

EED Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu'nun 20 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde katıldığı TV programları 

Halk TV 21 Ağustos2018   Ana Haber Bülteni  Programı izlemek için lütfen tıklayın 

Bloomberg TV 4 Eylül 2018  Gündem Kalanlar Programı izlemek için lütfen tıklayın 

https://www.yenisafak.com/ekonomi/spot-piyasanin-tldegeri-belirlendi-3393914
http://www.star.com.tr/guncel/spot-piyasanin-tl-degeri-belirlendi-haber-1382010/
https://www.memurlar.net/haber/773256/spot-piyasanin-tl-degeri-belirlendi.html
http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/2705540-spot-piyasanin-tl-degeri-belirlendi
https://www.aksam.com.tr/ekonomi/spot-piyasada-turk-lirasi-referans-para-oldu/haber-770914
http://enerjienstitusu.de/2018/09/06/turkiye-dogalgaz-borsasinda-1-eylulden-itibaren-gunluk-referans-fiyat-olusmaya-basladi/
https://www.youtube.com/watch?v=nUiI4PR8JZw
https://www.youtube.com/watch?v=2MCcWHRfxlg

