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TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası’nın (MMO) enerji sektörü 
ve işleyişi ile ilgili önde gelen bir 
çalışması olarak dikkat çeken ve 
2010’dan beri her iki yılda bir ya-
yınlanan enerji görünümü rapor-
larının altıncısı olan Türkiye Enerji 
Görünümü 2020 Oda Raporu bu 
ay içinde yayınlanacak.

Raporun elektronik olarak Oda 
üyelerinin, ilgili tüm kesimlerin 
ve kişilerin erişim ve bilgisine su-
nulması hedefleniyor. Rapor, tüm 
üyelerimize oda web sayfamızda 
açık erişimli olarak, Kitaplar bölü-
münde (https://www.mmo.org.
tr/kitaplar ) sunulacaktır.

Raporda, “Dünyada ve Türkiye’de 
Birincil Enerji Arzı” , “Küresel İk-
lim Krizi ve Türkiye”, “Dünyada 
ve Türkiye’de Enerji Yoksulluğu 
Üzerine”, “Elektrik Üretimi”, “Enerji 

Tesisleri ve Mühendislik” “Doğal 
Gaz Sektör Görünümü” “Petrol 
Sektörünün Durumu”, “Kömür”, 
“Türkiye’de Nükleer Güç Santral 
Projeleri Üzerine Notlar”, “Türkiye 
Hidroelektrik Potansiyeli ve Geliş-
me Durumu”, “Türkiye’de Rüzgâr 
Enerjisi”, “Türkiye’de Güneş Ener-
jisi”, “Türkiye’de Biyokütle Enerji-
si”, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Destekleme Mekanizması–YEK-
DEM”, “Dünyada ve Türkiye’de 
Enerji Verimliliği”, “Sonuç: Bazı 
Saptamalar ve Aykırı Öneriler” 
bölümleri yer almaktadır.

Bu raporun “Bazı Saptamalar ve 
Aykırı Öneriler” başlıklı Sonuç 
bölümünde önerilen Demokra-
tik Enerji Programı, yenilenebilir 
kaynaklara dayalı, toplum yara-
rını gözeten, kamusal planlama-
yı esas alan, ekonomik ve teknik 
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anlamda verimliliğe öncelik ve-
ren, kamusal hizmet olarak temin 
edilecek enerjiyi azami oranda 
tutumlu ve etkin kullanmayı ön-
gören, işleyişi katılımcı, içeriği 
demokratik bir enerji programı 
geliştirme tartışmalarına katkı 
koymayı amaçlamaktadır.

Raporun kapsadığı bilgilerle ha-
zırlanan ve sürekli güncellenen 
Türkiye Enerji Görünümü Sunu-
munun ilk oturumu 11.05.2020 
tarihinde yapıldı. 220 kişinin ka-
tıldığı ilk oturumda Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Yener’in 
açılış konuşmasından sonra Ra-
porun editörleri olan MMO Ener-
ji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz 
Türkyılmaz ve üyesi Orhan Aytaç, 
Türkiye’de enerji sektörünün de-
ğişik kesitleri hakkında bilgi ver-
diler ve çok sayıda katılımcının 
sorularını yanıtladılar.

18.05.2020 tarihinde yapılacak 
Türkiye Enerji Görünümü Sunu-
munun ikinci oturumu; Yanlış Po-
litika Ve Uygulamalara Son Ver-
mek, Yeni Bir Paradigma ve Yol 
Haritasına Önerilerimiz ve Biz Ne 
İstiyoruz, Ne Öneriyoruz? eksen-
lerinde görüş ve değerlendirme-
ler anlatılacak ve tartışılacak.

MMO Türkiye Enerji Görünümü 
Sunumu, Oda Enerji Çalışma 
Grubu tarafından güncellene-
rek https://enerji.mmo.org.tr/  
Enerji Portalı sayfamızda ayrıca 
yayımlanmıştır.


