Araştırma

Enerjide en önemli sorun:
Dışa bağımlılık ve pahalılık
Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma
Merkezi (CESD) tarafından gerçekleştirilen, “Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri
Araştırması”nın sonuçları açıklandı.
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ürkiye Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması”nın sonuçları, Kadir Has Üniversitesi Cibali
Kampüsü’nde düzenlenen, Kadir Has
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa
Aydın, Kadir Has Üniversitesi Enerji ve
Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Volkan Ediger, Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Ucal ve
Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr Gökhan Kirkil’in katıldığı bir
basın toplantısıyla paylaşıldı. “Türkiye
Toplumunun Enerji Tercihleri Araştırması”, 12-27 Kasım 2016 tarihleri arasında Türkiye nüfusunun genel temsiliyetine sahip 16 kent merkezinde ikamet
eden, 18 yaş ve üzeri bin 204 kişi ile yüz
yüze olarak enerji tüketimine ilişkin soruları içeren anket ile gerçekleştirildi.
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Enerji bağımlılığı ve pahalılık en önemli
sorun olarak görülüyor
‘Türkiye enerji sisteminin en önemli
sorunu nedir?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 38,6’sı ‘ithal enerjiye bağımlılık’ yanıtını verdi. Enerjinin pahalı olması
ise yüzde 30,8’lik oranla Türkiye enerji
sisteminin ikinci en önemli sorunu oldu.
Enerjiden kaynaklanan en önemli çevre
sorunu ise yüzde 41’lik oranla hava
kirliliği oldu. İnsan sağlığı yüzde 20 ile
ikinci olurken, iklim değişikliği yüzde
17 ile enerjiden kaynaklanan en önemli
üçüncü çevre sorunu olarak gözlemlendi. Öte yandan, “Küresel iklim değişikliğine inanıyor musunuz?” sorusuna ise
yüzde 78 oranında ‘Evet’ cevabı verildi.
Anketin siyasete yönelik en önemli
sonucu ise, seçimlerde oy verdikleri
partilerin enerji politikaları hakkında
genellikle “hiç bilgisi olmadığını” belirten anket katılımcılarının, seçimlerde oy

verirken de partilerinin enerji politikalarını dikkate almadıklarını ifade etmesi.
Ankete katılanların hükümetin enerji
politikalarında en başarılı buldukları
alanlar ‘petrol ve doğalgaz boru hatları’,
‘doğalgaz temini’ ve ‘elektrik üretimiiletimi-dağıtımı’ olurken; ‘enerji fiyatları’
açık ara başarısız bulunanların başında
yer alıyor. Araştırma kapsamında evlerde
tüketilen enerji türleri ve bunlara ayrılan
bütçeler de sorgulandı. Ankete katılanların yüzde 50’si parasal olarak en çok
elektrik, yüzde 39’u ise en çok doğalgaz
kullandığını belirtti. Belirtilen enerji türlerine yüzde 30 aylık 100-150 TL arası
harcama yaptığını söylerken, yüzde 29
ise her ay 200 TL’nin üzerinde fatura ödediğini kaydetti. Ankete katılanların yarısının aylık enerji faturası da 50 ila 100 TL
arasında seyrediyor. Halk en çok ısınma
ihtiyacı için enerjiye para harcıyor. Enerji
tüketiminde ısınma yüzde 65 ile ilk sırada

Türkiye enerji sisteminin en önemli sorunu ne?

Türkiye enerji sisteminin en önemli sorunu?
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Ankete katılanların yüzde 54’ü
doğalgaz, yüzde 25’i kömür,
yüzde 12’si ise odun ile ısınma
ihtiyacını karşılıyor. Evlerde
kullanılan sıcak su yine en çok
doğalgaz ile sağlanıyor. Sıcak
su sağlamada doğalgaz yüzde
52 ile birinci, elektrik yüzde 26
ile ikinci sırada yer alıyor. Yüzde
11’lik bir kesim ise sıcak suyunu
güneş enerjisinden elde ediyor.
Katılımcıların elektrik fiyatlarını
nasıl bulduğu sorgulandığında
yüzde 85 ‘yüksek ve çok yüksek’
cevaplarını verirken, yüzde 13
elektrik fiyatlarını normal bulduğunu aktarıyor. Aynı şekilde doğalgaz
fiyatları hakkında yöneltilen soruya ise
yüzde 65 ‘yüksek ve çok yüksek’ diyor.
Yüzde 14’lük bir kesim ise doğalgaz
fiyatlarını makul buluyor. Ankete katılanların yüzde 98’i tüketilen enerjinin
ucuz olmasının önemli olduğunu düşünüyor.

Seçimlerde partilere oy verirken, enerji
politikasını ne derece dikkate alırsınız?

yer alırken, aydınlatma yüzde 22 ile ikinci
sırada yer alıyor. Üçüncü sıra ise yüzde
5’lik oranla ulaşım olarak belirlendi. Arabalarda en çok tercih edilen yakıt sırasıyla; yüzde 41 oranında dizel, yüzde 30
oranında otogaz ve yüzde 29 oranında
benzin oldu. Arabası olan katılımcıların
yüzde 25’i her ay 100 ila 200 TL arasında
yakıt masrafı yapıyor.

Evlerin yüzde 65’inde ısı yalıtımı yok
Araştırma kapsamında ortaya çıkan
önemli verilerden biri de ısı yalıtımıyla
ilgili. Ankete katılım sağlayanların
yüzde 65’i evlerinde ısı yalıtımı olmadığını belirtti. Soruları cevaplayanlardan
yüzde 34’lük bir kesimin ise evlerinde
ısı yalıtımı bulunuyor. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğü tarafından 2010
yılında gerçekleştirilen ankette ısı yalıtımı bulunan evlerin oranı yüzde 17,3
olarak gözlemlenmişti. Bu sonuca göre
7 yılda evlerde bulunan ısı yalıtımı oranının yaklaşık 2 katına çıktığını söylemek
mümkün. Anketin bu konuya ilişkin en
önemli sonuçlarından biri, evlerde bulunan ısı yalıtımı oranının gelir ve eğitim
düzeyiyle bağlantılı olması.

Türk Akımı Projesi bilinmiyor, enerji
ithalatında Azerbaycan ve Rusya destekleniyor
Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerinden
Türkiye’ye aktarılması planlanan doğalgaz boru hattı projesi
‘Türk Akımı’nın bilinirliğiDünyada geleceğin enerji kaynağının
Maliyetleri aynı ve kolaylıkla erişilebilir olsaydı,
ne olacağını düşünüyorsunuz?
hangisini evdeki enerji ihtiyacınızı karşılamak için
nin de sorgulandığı araşkullanmayı tercih ederdiniz?
tırma sonucunda yüzde
86’lık bir kesimin proje
hakkında hiç bilgisi olmadığı gözlemlendi. Ankete
katılan bin 204 kişiden bu
soruyla ilgili tam 110 farklı
açıklama geldi. Katılımcılara Türkiye’nin enerjiyi
en fazla hangi ülkeden
almasını tercih ettikleri
sorulduğunda yüzde 42 ile
Azerbaycan birinci, yüzde
20 ile Rusya ikinci sırada
Genel olarak düşündüğünüzde elektrik fiyatlarını nasıl buluyorsunuz?
yer alıyor. ‘1 Kasım Genel
Seçimleri’nde MHP ve Ak
Parti’ye oy vermiş kişiler
daha çok Azerbaycan’ı,
CHP ve HDP’ye oy vermiş olanlar ise daha çok
Rusya’yı tercih ediyor.
Geleceğin enerji kaynakları: ‘Güneş ve Doğalgaz’
Ankete katılanların yüzde
40’ı “Güneş”i geleceğin
enerji kaynağı olarak nitelendirirken, yüzde 22’si
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doğalgazı geleceğin enerji kaynağı olarak gösterdi. Öte yandan, “Maliyetleri
aynı ve kolaylıkla erişilebilir olsalardı
hangisini evdeki enerji ihtiyacınızı karşılamak için kullanmayı tercih ederdiniz?”
sorusuna ise yüzde 63 oranında doğalgaz, yüzde 21 oranında güneş cevabı
verildi. Güneş ve rüzgâr enerji santralleri
en çok desteklenen teknolojiler olurken,
nükleer ve kömür santralleri ise en az
desteklenenler oldu.
Nükleer santrallerin çevre ve toplum
sağlığı için tehdit ve riskler içerip içermediğine ilişkin soruya yüzde 65 oranında
olumlu yanıt verildi. “Yaşadığınız ilde
nükleer santral kurulmasına ne derece
destek verirsiniz?” sorusuna olumsuz
yanıt veren illerin başında Adana, İzmir
ve Ankara gelirken; Tekirdağ, Bursa ve
Konya gibi illerdeki olumsuz yanıtlar
en düşük düzeyde oldu. Kendi illerinde
nükleer santral yapılmasını desteklemeyenler, büyük oranda bu tür santrallerin
çevre ve toplum sağlığı için tehdit ve risk
içerdiğine inanıyor.
Prof. Dr. Volkan Ediger: “Türk halkının
önünde enerjiden daha büyük sorunlar
var”
Araştırmaya dair görüşlerini aldığımız
Kadir Has Üniversitesi Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Volkan Ediger, Kadir Has Üniversitesi olarak toplumun görüş ve düşüncelerine yönelik
araştırma çalışmalarına önem verdiklerini belirttiği konuşmasında, “Enerji
ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama
ve Araştırma Merkezimiz kapsamında
Avrupa’da benzer kurumlarla işbirliği
içindeyiz ve Avrupa Birliği projeleri
yazma konusunda girişimlerimiz var.
Bu anket çalışmamızı da üniversitemiz
bünyesinde bulunan Bilimsel Araştırmaları Destekleme Fonu kapsamında gerçekleştirdik. Türk halkının enerji konusundaki görüş ve düşüncelerini ölçmek
amacıyla yaptığımız bu çalışma oldukça
başarılı oldu ve devamı da olacak. Bu
ilk çalışmaydı ve bizim için önemli bir
deneyim oldu. Yıllar arasındaki değişim
trendlerini gözlemleyebilmek adına
çalışmayı önümüzdeki yıllarda devam
ettireceğiz” dedi. İnsanların enerjiye en
fazla dikkat ettikleri dönemin Kasım–

Prof. Dr. Volkan Ediger,

Aralık dönemi olduğuna dikkat çeken
Prof. Dr. Ediger, “Kasım-Aralık gibi enerji
faturalarının gelmesiyle halk biraz daha
enerji boyutunu düşünmeye başlar. Bu
çalışmamızda, 10 adedi kişinin profiline
yönelik sorular olmak üzere toplam 51
adet soru sorduk. Önemli ipuçları aldık.
Ben en çok etkileyeni özetleyecek olursam; enerjide pahalılığın ve dışa bağımlılığın önemli görülmesi bence önemliydi. Pahalılık halkın cebini yakıyor. Bir
diğeri de siyasette enerjinin pek yeri
olmadığıydı ama keşke olsaydı. Keşke
oy verilirken partilerin enerji politikaları da dikkate alınsaydı. Partilerin enerji
politikaları arasında ciddi bir ayrım var
mı yok mu bilmiyoruz ama Türk halkı
olarak enerji politikalarını da bilmiyoruz
ve umursamıyoruz. Yenilenebilir enerji
yaklaşımları konusunu ilginç buldum.
Ayrıca enerjinin Türkiye’nin gündemindeki sekizinci yani alt sıralardaki bir konu
olduğunu gördük. Yani Türk halkının
önünde çok daha büyük sorunlar var”.
“Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için
yerli üretimi artırmak gerek”
Enerji konusunda Türk halkıyla görüşlerinin aynı olduğunu belirten Prof Dr.
Ediger, enerjide bir numaralı sorunumuzun dışa bağımlılık olduğunu ve bunun
azalmayarak sürekli arttığını dile getirdi.
Prof. Dr. Ediger şöyle devam etti: “ Enerjide dışa bağımlılığımız, 50’li yıllardan
itibaren sürekli artıyor. Çünkü tüketimimiz çok hızlı artıyor ancak üretimimiz
düşüyor. Dolayısıyla bunu önlemenin
iki yolu var; yerli üretimi artırmak ve

tüketimi azaltmak. Tüketimi azaltırken de enerjiyi daha verimli ve etki
kullanarak yapmak gerek. Bu yolda
çok ciddi çalışmalar yapmamız lazım.
Ar-Ge çalışmaları, üniversitelerle işbirliği yapılması lazım. Örneğin; Amerika
Enerji Bakanlığı’na baktığımızda enerji
bakanlığına bağlı 17 adet ulusal laboratuvar kurduklarını görüyoruz. Bu 17
laboratuvar 60 yıldır faaliyette ve bir
tanesi olan Argonne Laboratuvarı’nda
tam 3 bin 298 kişi çalışıyor. Bu kişilerden
bin 623 tanesinin çoğu doktora sahibi,
bilim adamı ve mühendis. 315 adet
doktorasını bitirip araştırma yapan kişi
var. Bunlar farklı departmanlarla enerji
sorunlarına çare arıyorlar. Değişik teknolojiler ve yöntemler üzerinde bu kadar
kişi faaliyet gösteriyor. Enerji sisteminin
sorunları belirleniyor ve buralara bildiriliyor. Onlar da bunun üzerine araştırma
yapıyorlar ve olaya teknik olarak çözüm
buluyorlar. Bizim onlar gibi olmamız
mümkün değil, ben aynısı yapılsın da
demiyorum klasmanımız ve kapasitemiz onlardan farklı tabii ki ancak bizde
bu tür faaliyetler neredeyse hiç yok.
Ciddi bir araştırma geliştirmeye, yerli
ve yenilenebilir enerjinin artırılmasını
gerektirecek çalışmalar olması gerek.
Biliyoruz ki kömür, petrol ve doğalgaz da
komşularımız kadar şanslı değiliz ancak
yenilenebilir enerji de oldukça şanslıyız.
Ama bu da tamamen teknoloji bağımlı
bir sektör. Tamam rüzgar benim ancak
rüzgarı tutup yakalayacak teknolojilerin
birini Çin’den birini, Almanya’dan alarak
dışa bağımlılık azalmıyor. O nedenle bu
teknolojileri üretme eğilimine girmeliyiz ve devlet sübvansiyonunu yerli
imalata daha çok vermeli. Bu konuda
çalışmalar var ama yeterli değil. Yenilenebilir enerji konusunda son günlerde
yaşanan gelişmeler oldukça sevindirici.
Rüzgârda hızlı bir yükseliş var ve dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız. Güneş
ve jeotermalde de çok ciddi bir atılım
var ama ben yenilenebilir enerjide hep
yerli kaynaksa yerli teknoloji diyorum.
Bunlar olmadan onları çok fazla yapmamak daha iyi çünkü verimlilik artırıldığı
için maliyetleri her geçen gün düşüyor.
Eğer teknolojiyi geliştirmiyor isek belki
de beklesek ve maliyetler iyice düşünce
yapsak daha akıllıca olabilir.”
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