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“STAR zavodu Türkiyədə böyük həcmdə tələbatı qarşılayacaq” 

Türkiye'nin cari açığını 1.5 milyar dolar düşürecek olan İzmir-Aliağa'daki Star Rafinerisi sadece 

Türkiye’de değil, Azerbaycan’da da coşkuyla karşılandı ve süreç Azeri medyası tarafından da oldukça 

yakın takip edildi. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Azerbaycan’ın en 

büyük basın kuruluşlarından biri olan Report.az’ye süreci değerlendirdi. Devamını okumak için 

tıklayın! 

 

Güneşe de dövizle satış 

Türkiye, petrol, doğalgaz ve kömürün yanı sıra rüzgâr ve güneş gibi yenilebilir enerji kaynaklarıyla 

elde edilen elektriğin ödemesini de dövizle yapıyor. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. 

Gürkan Kumbaroğlu’na göre, TL’deki değer kaybına bağlı olarak elektriğe yılbaşından bu yana gelen 

yüzde 45 zamda sadece ithal kaynaklar değil YEKDEM yönetmeliği çerçevesinde üretim şirketlerine 

yapılan ödemelerin de dolar bazında hesaplanması etkili oluyor.  Devamını okumak için tıklayın! 

 

http://www.traee.org/
https://report.az/energetika/gurkan-kumbaroglu-star-zavodu-turkiyede-boyuk-hecmde-telebati-qarsilayacaq/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/1124071/Gunese_de_dovizle_satis.html


Hava Kuvvetleri'nde kırmızı alarm 

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji çalışmaları Barbaros Hayrettin ve ilk sondaj gemisi Fatih ile yeni 

bir boyut kazandı. Akdeniz'in sıcak sularında oldukça gerilimli bir dönemin sinyalleri gelirken askeri 

unsurlar da alarm durumuna geçirildi. Yeni Şafak, Akdeniz’deki bu gerilimli süreci ve muhtemel 

beklentileri Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu’na sordu. Devamını okumak için 

tıklayın! 

 

Elektrik ve gazda indirim sinyali 

Elektrik ve doğalgaz için yılbaşında maliyete göre indirim sinyali veren Enerji Bakanı’na sektörden 

destek var. Doğalgaz sektörünün, “Maliyet düşerse neden indirim olmasın” dediği indirimin elektrikte 

de indirime yol açması bekleniyor. EED Başkanı Kumbaroğlu, süreçle ilgili ‘eşel sistem doğalgazda da 

uygulansın’ önerisini Milliyet’e açıkladı. Devamını okumak için tıklayın! 

 

https://www.yenisafak.com/gundem/hava-kuvvetlerinde-kirmizi-alarm-3405443
http://www.milliyet.com.tr/elektrik-ve-gazda-indirim-sinyali-ekonomi-2775383/


Elektrik ve doğalgaza yüzde 10 indirim müjdesi 

Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in ‘doğalgazda indirim’ gelebilir açıklamasının ardından uzmanlara göre, 

akaryakıtta olduğu gibi elektrikte ve doğalgazda indirim yapılacak. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı 

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, indirim en az yüzde 10 olacağını açıkladı. Devamını okumak için 

tıklayın! 

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Sözcü, Cumhuriyet, Star, Türkiye, Bursa Meydan, Bursa Haber, 

Gazete Arena, Güneydoğu Ekspres, Haber Samsun, Kent Gazetesi, Samsun Gazetesi, Şehir Gazetesi, 

Yeni Asır 

 

 

Büyük yarış başlıyor 

Enerji sektöründe "güneş ve rüzgarda" yarışma rüzgarı esecek. Yatırımcılar 2019 yılının ilk aylarında 

biner MWe kurulu güce sahip güneş enerji santrali (GES) Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ve 

rüzgar enerji santrali (RES) YEKA projeleri için yarışacak. EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 

sürece ilişkin görüşlerini sektörün en önemli yayınlarından biri olan Para dergisinin son sayısında 

anlattı. Devamını okumak için tıklayın! 

 

 

 

 

https://www.yenisafak.com/ekonomi/elektrik-ve-dogalgaza-yuzde-10-indirim-mujdesi-3408088
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/ODI0MjIxNDgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/ODI0MTc5MzImMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/ODI0MjMwNTkmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/ODI0MjEzNTkmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/ODI0MTYzNzcmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/ODI0MTgyMjcmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/ODI0MjQ2NDgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/ODI0MTYyODEmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/ODI0MjI5NDImMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/ODI0MTgxMDImMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/ODI0MjE4OTkmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/ODI0MTk5NDYmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/ODI0MjYxODUmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/ODI0MTY4MzYmMSY0MTUzNCYwJjE=


EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun Ekim-Kasım aralığında katıldığı TV programları 

 

BLOOMBERG HT – Gün ortası: Fatih Sondaj Gemisi özel yayın - 10.10.2018 – İzlemek için  tıklayın! 

24TV     - Moderatör – Doğu Akdeniz özel yayını - 20.10.2018 – İzlemek için tıklayın! 

Diyalog TV - Ana Haber Bülteni – Star Rafineri yayını - 20.10.2018 – İzlemek için tıklayın! 

Haber Global – Ana Haber Bülteni – Star Rafineri yayını - 20.10.2018 – İzlemek için tıklayın! 

CBC TV – Azerbaycan – Star Rafineri yayını, özel konuğu 20.10.2018 – İzlemek için tıklayın! 

24TV Ardan Zentürk ile Moderatör – Doğu Akdeniz’deki gelişmeler 30.10.2018 – İzlemek için tıklayın! 

Fox TV – Fatih Portakal ile Ana Haber – Doğalgaz zamları - 01.11.2018 – İzlemek için tıklayın! 

TV Net – Gün ortası haberleri – Akdeniz’deki gerginlik - 01.11.2018 – İzlemek için tıklayın 

Fox TV – Fatih Portakal ile Ana Haber – Doğalgazda indirim 09.11.2018 – İzlemek için tıklayın! 

https://www.youtube.com/watch?v=7t4yFmYpI7k
https://www.youtube.com/watch?v=X-NCEa8wVVc
https://www.youtube.com/watch?v=-5AL-zjavx8
https://www.youtube.com/watch?v=teGvHNmQv6A
https://www.youtube.com/watch?v=Jg5kfvnb-rk
https://www.youtube.com/watch?v=B8AUHPPdQN0
https://www.youtube.com/watch?v=O3JVdMAzMfA
https://www.youtube.com/watch?v=YytB7-JOTRs
https://www.youtube.com/watch?v=xWvB0NncuDc

