
10/10/2018 

 

HABER BÜLTENİ 

www.traee.org 

 

 

İdlib’te insanlığın gaz sancısı 

Dünyanın İdlib ve Doğu Akdeniz’de kilitlenen dengesinin ana eksenini hidrokarbon potansiyeli ve 

enerji nakil hatlarının kesişim noktasında bulunması oluşturuyor. Uzmanlar, onlarca ülkenin karşı 

karşıya geldiği bölgede yaşananları ‘enerji oyunu’ olarak niteliyor. Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Star 

Gazetesi’nin manşetinde yer aldı. Haberin devamı için tıklayın  

 

KKTC’nin önemi arttı 

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 

Kıbrıs’ın yanı sıra, Lübnan ve Suriye açıklarında da denizde büyük doğalgaz rezervi olduğu tahmin 

edildiğini söyleyerek, “Ancak bu ülkelerdeki iç karışıklıklar nedeniyle değerlendirilemiyor” ifadesini 

kullandı. Haberin devamı için tıklayın 

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Kıbrıs Gazetesi 

 

http://www.traee.org/
https://www.star.com.tr/politika/idlibte-insanligin-gaz-sancisi-haber-1383960/
http://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n262707-prof-dr-kumbaroglu-kktcnin-stratejik-onemi-artti-12092018
https://www.kibrisgazetesi.com/yazarlar/akay-cemal/kktcnin-stratejik-onemi-artarken-degerini-bilelim/6095


Doğalgaz ve elektriğe zam 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) elektriğe konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 18.6, 

ticarethanelerde yüzde 18 zam yaptığı belirtildi. BOTAŞ da doğalgaza konutta yüzde 9, sanayide 

yüzde 18.5’luk zam yaptı. Hürriyet Gazetesi’nin usta isimlerinden Neşe Karanfil, zamları EED Başkanı 

Prof. Dr. Gürkan Kumbarooğlu ile konuştu. Haberin devamı için tıklayın 

 

Döviz kurlarında çok büyük hareket olmadığı sürece bu yıl başka zam olmaz 

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, elektrik ve doğalgazdaki zamları 

Cumhuriyet Gazetesi’ne özel değerlendirdi. Kumbaroğlu, dövizde çok büyük bir hareket olmadığı 

sürece yıl sonuna kadar enerjide herhangi bir ek zam beklemediğini vurguladı. Haberin devamı için 

tıklayın 

 

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrik-ve-dogalgaza-zam-40973718
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/1099679/Zamlar_bu_kis_ocak_sondurur.html


World Oil Markets: Expect More Volatility and Instability 

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 

Rusya’nın dünyaca ünlü düşünce kuruluşu Valdai Club’a özel değerlendirmelerde bulundu. 

Değerlendirmenin tamamını okumak için tıklayın 

 

Turkish expert: Current level of oil prices threatens demand growth and increases downward 

pressure on oil prices in longer term 

Azerbaycan’ın en önemli haber ajansı Report AZ, petrol fiyatlarına ilişkin haberinde Enerji Ekonomisi 

Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’nun görüşlerine yer verdi. Report AZ, ilgili haberi 

abonelerine hem Azerice, hem İngilizce hem de Rusça servis etti. Haberin İngilizcesini okumak için 

tıklayın 

 

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

Bloomberg TV  10 Ekim 2018  Piyasa Hattı Programı  Programı izlemek için lütfen tıklayın! 

 

http://valdaiclub.com/a/highlights/world-oil-markets-expect-more-volatility-and-insta/
https://report.az/en/analytics/turkish-expert-current-level-of-oil-prices-threatens-demand-growth-and-increases-downward-pressure-on-oil-prices-in-longer-term/
https://www.youtube.com/watch?v=7t4yFmYpI7k

