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Enerjide 2018 değerlendirmesi 2019 beklentisi 

Dünya hemen her alanda olduğu gibi enerji ve enerji ekonomisinde de oldukça çalkantılı ve kimi 

zaman ciddi krizlerin yaşandığı bir yılı geride bıraktı. Enerjide Türkiye’nin en önemli isimleri sektörün 

öncü dergilerinden Energy World’e hem 2018’i değerlendirdi hem de 2019’dan beklentilerini anlattı. 

Kumbaroğlu da bu yıl ki beklentilerini dergi için özel olarak kaleme aldı. Haberin devamını okumak 

için tıklayın. 

 

Elektrikte yeni dönem başladı 

EPDK'nın fatura tutarı 67 TL'nin üzerinde olan abonelerin serbest tüketici uygulamasından 

yararlanabileceğini belirtmesi üzerine yeni bir dönem de başlamış oldu. İsteyen vatandaş yenilenebilir 

enerji kaynaklarının ağırlıklı olduğu tedarikçileri de tercih edebilecek. Prof. Dr. Kumbaroğlu, yeni 

sürecin vatandaşları ne gibi kolaylıklar getireceğini anlattı. Haberin devamını okumak için tıklayın. 

 

http://www.traee.org/
http://www.energyworld.com/
https://www.yenisafak.com/ekonomi/elektrikte-yeni-donem-basladi-3417010


 

Polonya’nın Katoviçe şehrinde 2-14 Aralık 2018 

tarihlerinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 24. 

Taraflar Konferansı (COP24) ve 2020’de 

yürürlüğe girecek olan Paris Anlaşması Çalışma 

Programı (Paris Kural Kitabı) kabulünü takip 

ettik. Haberin devamını okumak için tıklayın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eşel mobil sistem geri gelmeli 

EED Başkanı Prof. Dr. Kumbaroğlu, , eşel mobil sistemin 2019 yılı itibariyle durdurulması nedeniyle, 

benzin ve motorin fiyatlarındaki zamların pompaya yansımaya başladığını belirtti. Kumbaroğlu, 

sistemin neden geri gelmesi gerektiğini ve Türkiye’nin kalıcı olarak bu sorunu nasıl aşabileceğini 

anlattı. Devamını okumak için tıklayın. 

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Habertürk, Yeni Şafak, Karar, İHA, Milli Gazete, Akit, Haber 7  

 

http://petroturk.com/makale/komur-ustu-yesil
https://www.haberturk.com/adana-haberleri/66100099-benzin-ve-motorine-zam-sonrasi-esel-mobil-sistemi-geri-gelsin-cagrisienerji-ekonomisi
https://www.haberturk.com/adana-haberleri/66100099-benzin-ve-motorine-zam-sonrasi-esel-mobil-sistemi-geri-gelsin-cagrisienerji-ekonomisi
https://www.yenisafak.com/ekonomi/benzin-ve-motorin-icin-kritik-cagri-geri-gelsin-3431173
https://www.karar.com/adana/benzin-ve-motorine-zam-sonrasi-esel-mobil-sistemi-geri-gelsin-cagrisi-1090696
https://www.iha.com.tr/adana-haberleri/benzin-ve-motorine-zam-sonrasi-esel-mobil-sistemi-geri-gelsin-cagrisi-2206559/
https://www.milligazete.com.tr/haber/1780803/benzin-ve-motorin-zammi-sonrasi-onemli-cagri-geri-gelsin
https://www.akittv.com.tr/otomobil/2019/01/15/benzin-ve-motorine-zam-sonrasi-kritik-cagri-geri-gelsin/
http://otomobil.haber7.com/otomobil/haber/2806237-benzin-ve-motorine-zam-sonrasi-kritik-cagri-geri-gelsin


Ceyhan Türkiye'nin petrokimya üssü olacak 

Enerji hatlarının kesiştiği Adana'nın Ceyhan ilçesi, petrokimyada Türkiye'nin üretim üssü olmaya 

hazırlanıyor. Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nin, Türkiye'nin 13 milyar dolarlık petrokimya 

ürünleri ithalatının önemli bir kısmına set çekmesi hedefleniyor. Ekonomist Dergisi son sayısında bu 

konuyu kapağına taşıdı ve Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’nun 

görüşlerine de yer verdi. Haberin devamını okumak için tıklayın. 

 

 

Yüzde 10 indirim tek haneli enflasyonun habercisi olabilir 

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, elektrik ve doğalgazda 1 Ocak’tan 

itibaren uygulanacak yüzde 10 indirimin rekabet gücünü artıracağını ve tek haneli enflasyon 

dönemine dönüşün sinyali olduğunu söyledi. Haberin devamı için tıklayın. 

Haberin diğer bazı medya yansımaları: Türkiye, Yeni Şafak, Anayurt Gazetesi, İlkses Gazetesi, İstikbal 

Eskişehir, Kent Bursa, Türkgün, Yeni Devir,  Haberler.com, Sondakika.com 

 

http://gold.ajanspress.com.tr/extp/ODMzMzE3NTImMSY0MTUzNCYwJjE=
https://www.yenisafak.com/ekonomi/yuzde-10-indirim-tek-haneli-enflasyonun-habercisi-olabilir-3417338
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/ODM2MjIxMDgmMSY0MTUzNCYwJjE=
https://www.yenisafak.com/ekonomi/yuzde-10-indirim-tek-haneli-enflasyonun-habercisi-olabilir-3417338
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/ODM2MTEwNzQmMSY0MTUzNCYwJjE=
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/ODM2MzA5MTAmMSY0MTUzNCYwJjE=
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/ODM2MTU5NzUmMSY0MTUzNCYwJjE=
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/ODM2MTU5NzUmMSY0MTUzNCYwJjE=
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/ODM2MTcwMzcmMSY0MTUzNCYwJjE=
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/ODM2MTYzNzgmMSY0MTUzNCYwJjE=
http://gold.ajanspress.com.tr/extp/ODM2MTU2MDAmMSY0MTUzNCYwJjE=
https://www.haberler.com/yuzde-10-indirim-tek-haneli-enflasyon-doneminin-11576111-haberi/
https://www.sondakika.com/haber/haber-yuzde-10-indirim-tek-haneli-enflasyon-doneminin-11576111/


EED Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'nun 8 Aralık-19 Ocak aralığında katıldığı TV programları 

 

EKO TÜRK  - Gündem Ekonomi Programı – 11.12.2018 – İzlemek için tıklayın 

Fox TV – Fatih Portakal ile Ana Haber  - 15.12.2018 – İzlemek için tıklayın 

EKOTÜRK – Açılışa Doğru Programı - 25.12.2018 – İzlemek için tıklayın 

EKO TÜRK – Sözüm Var Programı – 04.01.2019 – İzlemek için tıklayın 

EKO TÜRK – Sabah Piyasaları – 10.01.2019 – İzlemek için tıklayın 

EKO TÜRK – Gündem Özel Programı – 17.01.2019 – İzlemek için tıklayın 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IGDag3fwRig
https://www.youtube.com/watch?v=LF6uCKhSFRs
https://www.youtube.com/watch?v=iVSt10OwuUA
https://www.youtube.com/watch?v=KNZko27YLtk
https://www.youtube.com/watch?v=0I-AeRch8cA
https://www.youtube.com/watch?v=Q8iXgmaVoYg

