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“YENİ TEKNOLOJİLER”  

ANKET SONUÇLARI 
Enerji sektörü hakkında merak edilen birçok konuyu sizler için araştırdık. “Yeni 

Teknolojiler” konulu ilk anketimizin sonuçları şöyle: 

1. Günümüzde enerji gündemini belirleyen en önemli konu hangisidir? 

 

Enerji gündemi zaman içinde bir çok faktöre bağlı olarak değişim göstermektedir. 

Dijitalleşme, bu faktörler arasında en çok yanıt aldığımız cevap olsa da, diğer 

seçenekler de göz önünde bulundurulduğunda hemen hemen tüm faktörler eşit bir 

dağılım göstermiştir. Anket sonuçlarına göre enerji gündemini belirlemede, iklim 

değişikliği ile mücadele, emtia fiyatları ve inovasyonun da dijitalleşme kadar önemli 

olduğu görülmektedir. 

 

2. Enerjide yatırım ihtiyacının hangi alanda olduğunu düşünüyorsunuz? 

 

Türkiye’de enerji sektörünün yatırım ihtiyacının hangi alanda ve miktarda 

yapılacağı belirli aralıklarla araştırılmakta ve hesaplanmaktadır. Bu konuya yönelik 

hazırlanan anket sorusunda depolama teknikleri en yüksek oyu almış, bunu 

sırasıyla yenilenebilir enerji kaynakları, blokzincir & yeni teknolojiler ve petrol & 

doğalgaz aramacılığı izlemiştir.  

34%

26%

20%

20%
Dijitalleşme

İklim Değişikliği ile Mücadele

Emtia Fiyatları

İnovasyon

mailto:info@dunyaenerji.org.tr


Dünya Enerji Konseyi Türkiye 

Anket Sonuçları 

Haziran 2018 

 

İletişim: info@dunyaenerji.org.tr                                Sayfa | 2 

 

3. Hangi teknolojik gelişmenin enerji sektöründe en köklü değişikliğe 

neden olacağını düşünüyorsunuz? 

 

Zaman zaman sektörlerin yeniden yapılandırılması amacıyla pek çok yasa 

çıkarılmakta, kamu sektöründe köklü değişiklikler yapılmaktadır. Ekonominin 

gündeminde yer bulan enerji sektöründe de dönem dönem bu çalışmalar 

yapılmaktadır. Enerjide en köklü değişikliğe neden olabilecek faktör olarak ankete 

katılan kişilerin yarısı depolamayı seçerken, kalan yarısı da karbon yakalama ve 

depolama, blokzinciri ve nesnelerin interneti başlıklarını tercih etmiştir. 

 

4. Gelişmekte olan yenilenebilir enerji teknolojilerinden hangisinin 

payının hızla artmasını beklemektesiniz? 

 

Yenilenebilir enerji kaynakları, son zamanlarda enerji sektöründe en çok 

gündemde olan konulardan biri. Her gün gelişmekte olan bu alanda teknoloji 

önemli rol oynamaktadır. Yenilenebilir enerji teknolojilerinde en çok artması 

beklenen konu, anket sonuçlarına göre açık arayla depolama olarak belirlenmiş, 

bunu CSP güneş ile offshore rüzgar izlemiştir. Pompajlı hidroelektrik için katılım 

neredeyse hiç yok. 

51%

22%

14%

13%

Depolama

Blokzinciri

Nesnelerin interneti

Karbon yakalama ve depolama (CCS)

54%
34%

11%
1%

Depolama

CSP güneş

Offshore (denizüstü) rüzgar

Pompajlı hidroelektrik

mailto:info@dunyaenerji.org.tr

