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Karadeniz doğalgazı dengeleri değiştirir 

Türkiye’nin doğalgaz arayışında gerçekleştirdiği büyük atılımlar tüm hızıyla sürüyor. Akdeniz’den 

sonra Karadeniz sularına uzanan arayışlar önemli verileri de gün yüzüne çıkardı. Enerji Ekonomisi 

Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Karadeniz’de Türkiye’nin gaz arama çalışmalarını Yeni 

Şafak’a özel olarak değerlendirdi. Haberin devamı için tıklayın! 

 

Das steckt hinter Russlands Türkei-Plänen 

EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türk Akım projesinin Türkiye, Rusya, Almanya ve kıta 

Avrupa’sına etkilerini dünyanın en prestijli basın kuruluşlarından Der Spiegel’e anlattı. Haberin 

devamı için tıklayın! 

 

http://www.traee.org/
https://www.yenisafak.com/ekonomi/karadeniz-dogalgazi-dengeleri-degistirir-3409294
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/turk-stream-putin-und-erdogan-feiern-neue-gasleitung-a-1239248.html


Enerji açılımı başladı 

Türk Akım, Türkiye'yi enerjide uluslararası ticaret merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaştırdı. 

Türkiye enerji kaynaklarına sahip ülkelerle kaynağa ihtiyaç duyan AB ülkeleri arasında stratejik bir 

merkez haline geliyor. Bu konuda yeni projeler de yolda. Para Dergisi hem mevcut durumu hem de 

beklentileri Türkiye’nin önde gelen enerji uzmanlarına sordu. Haberin devamı için tıklayın! 

 

 

Kumbaroğlu Valdai için Türk Akım ve Kuzey Akım 2’yi değerlendirdi 

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Rusya’nın en önemli düşünce 

kuruluşlarından Valdai Club’a Türk Akım ve Kuzey Akım 2 projelerine ilişkin bir analiz kaleme aldı. 

İngilizce ve Rusça yayınlanan yazıya ulaşmak için tıklayın. İngilizce    Rusça  

 

 

Beklenen indirim spot piyasaya geldi sıra vatandaşın faturasında 

Doğalgaz ve elektrik piyasalarında son dönemlerde dövizin düşmesiyle beklenen ‘indirim’ havasının 

öncüsü spot piyasalarda fiyatların düşmesiyle kendini gösterdi. EED Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu’na 

göre spot piyasadaki indirim yakın zamanda faturalara da yansıyacak ve vatandaşın cebini doğrudan 

etkileyecek. Haberin devamı için tıklayın! 

Haberin diğer bazı yansımaları: Haber 7,  Yeni Şafak, Akşam, Gazete Bursa, Taka, Bingöl Sürmanşet, 

Memurlar.net, Enerji Ekonomisi 

http://gold.ajanspress.com.tr/extp/ODI3ODMyODcmMSY0MTUzNCYwJjE=
http://valdaiclub.com/a/highlights/nordstream-2-and-turkish-stream/
http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/potok-ne-ostanovit/
https://www.yenisafak.com/ekonomi/beklenen-indirim-spot-piyasaya-geldi-sira-vatandasin-faturasinda-3412540
http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/2773883-vatandasa-mujde-faturalara-yansiyacak
https://www.yenisafak.com/ekonomi/beklenen-indirim-spot-piyasaya-geldi-sira-vatandasin-faturasinda-3412540
https://www.aksam.com.tr/ekonomi/spot-piyasadaki-indirim-yakin-zamanda-faturalara-yansiyacak/haber-799228
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/ODI5NzE3MTgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/ODI5ODIxMjkmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/ODI5NzE3MTgmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
https://www.memurlar.net/haber/793099/elektrik-ve-dogalgaza-da-indirim-geliyor.html
https://www.enerjiekonomisi.com/elektrik-dogalgazda-indirim-gozuktu-spotta-fiyatlar-dustu/4445/


 

 

Elektrik ve gaza indirim geliyor 

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Eylül-Kasım 2018 döneminde spot 

piyasa fiyatlarında yaşanan değişimin önümüzdeki dönemlerde vatandaşın cebine de yansıması 

gerektiğini açıkladı. Kumbaroğlu, söz konusu döneme ilişkin sayısal verileri ve gelecek döneme ilişkin 

beklentilerini Türkiye Gazetesi’ne anlattı. Haberin devamı için tıklayın! 

 

Katar’ın kararı Türkiye için fırsat mı? 

Katar'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (0PEC) ayrılma kararı, enerji diplomasisinde yeni 

yapıları gündeme getirdi. Önümüzdeki dönemde Rusya-İran bloğuna yanaşabileceği belirtilen 

Katar'ın, Türkiye'nin önünü açacak yeni bir girişime öncülük etmesi de tartışılıyor. Enerji Ekonomisi 

Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, süreci Milliyet Gazetesi’nin ekonomideki en önemli 

kalemlerinden biri olan Mithat Yurdakul’a değerlendirdi. Haberin devamı için tıklayın! 

 

http://haberci.ajanspress.com.tr/pad/press/ODMwMDU5NjcmMSY0MTUzNCYwJjE=?customer=0d304b7c-915a-e411-a3cd-001a6465f174&sid=22546
http://www.milliyet.com.tr/katar-in-karari-turkiye-icin-ekonomi-2789004/


Elektrikli araçlar çevreci mi? 

Elektrik üretiminden kaynaklı karbondioksit emisyonunun 741 g/kWh üstüne çıkmasının elektrikli 

araçları çevreye zararlı hale getirebileceği açıklandı. Elektrik ağırlıkla kömür santrallerinden geliyorsa 

ve bu santralleri daha çok çalıştıracaksa, beklenen "Çevreci" fayda nasıl sağlanacak? Prof. Dr. Gürkan 

Kumbaroğlu bu noktaya dikkati çekti. Haberin devamı için tıklayın! 

 

 

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

 

A Haber– Yaz-Boz programı - 17.11.2018 – İzlemek için tıklayın! 

TVNET- Gün ortası canlı yayın kuşağı – 19.11.2018 – İzlemek için tıklayın! 

FOX TV - Ana Haber Bülteni - 19.11.2018 – İzlemek için tıklayın! 

TRT Radyo1 - Gündem - 20.11.2018 – İzlemek için tıklayın! 

TVNET – Gün ortası haberleri canlı bağlantı - 03.12.2018 – İzlemek için tıklayın! 

SHOW TV -  Ana Haber Bülteni - 03.12.2018 –İzlemek için tıklayın! 

Haber Global TV – Gün ortası haberi bülteni - 04.12.2018 – İzlemek için tıklayın! 

TGRT Haber – Ana Haber Bülteni - 06.12.2018 – İzlemek için tıklayın! 

http://gold.ajanspress.com.tr/extp/ODI2NDQxMjgmMSY0MTUzNCYwJjE=
https://www.youtube.com/watch?v=jF86Ufxoc2Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mFq04g2KWLw
https://www.youtube.com/watch?v=lY9dz2dA1d4
https://www.youtube.com/watch?v=DLkTsMwRylE
https://www.youtube.com/watch?v=ocgmdgAWkTk
https://www.youtube.com/watch?v=2lDX_j_d4EA
https://www.youtube.com/watch?v=tcFjxKiRRPU
https://www.youtube.com/watch?v=j1_RICQl2_w

