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WORLD ENERGY ISSUES MONITOR 

ANKET DEĞERLENDİRMESİ-2018 

 

 

1923 yılından bu yana faaliyet gösteren Londra merkezli Dünya Enerji Konseyi, enerji 

alanında global çalışmalar yürütmekte, enerji liderleri ve uzmanlarını, piyasa 

aktörlerini ve karar vericileri dinlemekte ve buna yönelik çözüm önerileri 

sunmaktadır.  

Bu çalışmalarından biri olan “World Energy Issues Monitor” ile her yıl enerji 

liderlerinin görüşlerini almak üzere anketler hazırlamakta, dünyanın ülkeler ve bölgeler 

bazında değerlendirmesini yapmaktadır.  

Yönetim Kurulu Başkanlığını Sayın Alparslan BAYRAKTAR’ın yürüttüğü DEK Türkiye de, 

bu araştırmalara önem vermekte ve katkı koymak için çalışmalar yürütmektedir. 

Bu yıl da, Dünya Enerji Konseyi tarafından, Enerji Dönüşümünde yaşanan sorunlara 

dikkat çekmek için bir anket hazırlanmış, ülkemizdeki enerji liderleri ve uzmanlarınca 

da doldurulmuştur. 

 

 

Bu ankete kimler katıldı? 
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https://www.worldenergy.org/
https://www.dunyaenerji.org.tr/wp-content/uploads/2017/10/Alparslan-Bayraktar-T%C3%BCrk%C3%A7eCV.pdf
https://www.dunyaenerji.org.tr/
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Çoktan seçmeli olarak sorulan anket sorularından bazı başlıklara göre Türkiye sonuçları 

şöyle: 

Aşağıdaki konuların hangisinin / hangilerinin Türkiye'nin enerji sektörü üzerinde en 

yüksek etkiye sahip olduğunu düşünüyorsunuz?  
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Anket kapsamında, ülkelerin enerji sektörünün değerlendirilmesi açısından enerji 

jeopolitiği, enerji politikaları, teknolojiler, dijitalleşme gibi ana başlıklar belirlenmiş ve 

bu başlıklar altında ilgili konuların “etki, belirsizlik ve aciliyet” durumları, “yüksek, orta 

ve düşük” dereceleri ile sorgulanmıştır.  

Hazırlamış olduğumuz bu anket değerlendirme raporunda, bu konulardan bazılarının 

ülkemize olan “etki” değeri, “yüksek” verilen cevaplara göre irdelenmiştir. 

Enerji politikaları ve iş çevresi konu başlığında: Ülkemiz için yüksek etki değerine 

sahip konular arasında “ticaret sınırlamaları, piyasa modeli ve sistem entegrasyonu, 

enerji sübvansiyonları ve bölgesel entegrasyon”  

Enerji vizyonu & teknoloji konu başlığında: Ülkemiz için yüksek etki değerine sahip 

konular arasında “yenilenebilir enerji, nükleer ve enerji verimliliği”  

Dijitalleşme konu başlığında: Ülkemiz için yüksek etki değerine sahip konular 

arasında “nesnelerin interneti, akıllı şebekeler ve blockchain ile işlem gücü, büyük veri 

ve yapay zeka” ön plana çıkmıştır. 
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