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Oda Enerji Çalışma Grubu tarafından 
2010'dan bu yana, her yıl sürekli  gün-
cellenen Türkiye Enerji Görünümü Su-
numu bu sene; önceden olduğu  gibi, 
birincil enerji tüketimi, elektrik enerjisi 
üretimi, kapasite kullanımı, yakıtlar ve 
kaynaklar, dışa bağımlılık ve diğer ko-
nulardaki güncel verilere yer verilmiş-
tir. Bu bilgilerin  yanı sıra elektrik ener-
jisi sektöründe son bir senede yaşanan 
gelişmelerden; kapasite mekanizma-
sı, yerli kömürden üretilen elektriğe 
sabit fiyatla alım garantisi verilmesi, 
çevre koruyucu yatırımları öteleme 
niyeti, YEKDEM’in amaç dışı kullanımı, 
YEKA’lar, enerji sektöründe alınan kre-
dilerdeki sorunlar, Akdeniz’de doğal 
gaz aramaları konuları ele alınmıştır. 
Mevcut durumun anlatılması ve eleş-
tirisiyle yetinilmemiş, ülke ve toplum 
yararı doğrultusunda çözümler içeren 
önerilerimiz de dile getirilmiştir.

Türkiye Enerji Görünümü 2019 Su-
numu Enerji Çalışma Grubu  Başkanı 
Oğuz Türkyılmaz, Üyesi Orhan Aytaç, 
Danışmanı Yusuf  Bayrak tarafından 
hazırlanmıştır.

TÜRKİYE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ 
SUNUMU*

BİZ NE İSTİYORUZ,
NE ÖNERİYORUZ?

Toplum çıkarlarını gözeten enerji po-
litika ve uygulamalarını, yine toplum 
yararını gözeten alternatif kalkınma ve 
sanayileşme politikaları ile birlikte dü-
şünmek ve böyle bir toplumcu prog-
ramı, ilgili kesimlerin aktif katkılarına 
imkân veren demokratik katılım me-
kanizmalarında tartışarak geliştirmek 
gerektiğine inanıyoruz.

Bu tartışmalarda, aşağıdaki ilkeleri de 
temel almayı ve bunlarla sınırlı kalma-
mak üzere konunun her yönüyle, de-
rinliğine ele alınmasını savunuyoruz.

1. Büyüme politikaları gözden ge-
çirilmeli, büyüme ile birlikte adil 
bölüşümü esas alan kalkınma 
anlayışı benimsenmeli; temel bi-
limleri, teknoloji geliştirmeyi ve 
nitelikli üretimi ihmal eden, ithal 
girdi oranları çok yüksek, teknolo-
ji düzeyi düşük ve orta olan imala-
ta-ihracata takılıp kalan anlayış ve 
uygulamalardan vazgeçilmeli, 

2. Enerjiyi verimli kullanan,  yerli 
ve yenilenebilir kaynaklardan ve 
yurt içinde üretilen ekipmanlarla 
temin eden, bir politikalar manzu-
mesine geçiş sağlanmalı,

3. Artan elektrik ihtiyacını karşılama-
da bugüne kadar akla gelen ilk yol 
olan, çok sayıda yeni elektrik tesisi 
kurma yerine; talebi yöneterek, 
enerjiyi daha verimli kullanıp, sağ-
lanan tasarrufla yeni tesis ihtiya-
cını azaltmaya yönelik politika ve 
uygulamalar hayata geçirilmeli,

4. Sanayileşme strateji ve politikala-
rında, yarattığı katma değer gö-
rece düşük, yoğun enerji tüketen, 
eski teknolojili, çevre kirliliği yara-
tabilen sanayi sektörleri (çimento, 
seramik, ark ocak esaslı demir-
çelik, tekstil vb.) yerine; enerji tü-
ketimi düşük, ithalata değil yerli 
üretime dayalı, ileri teknolojili 
sanayi dallarının, örneğin, elekt-
ronik, bilgisayar donanım ve yazı-
lımı, robotik, aviyonik, lazer, tele-
komünikasyon, gen mühendisliği, 

* Türkiye Enerji Görünümü sunumuna, MMO (www.mmo.org.tr) Enerji Köşesinden ulaşabilirsiniz. 
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nano-teknolojiler vb. sektörlere 
öncelik verilmeli,

5. Enerji politikaları da, bu makro 
yönelimlere göre toplum çıkar-
larını gözeten, kamusal hizmet 
anlayışına uygun olarak, kamusal 
planlama ilkeleri dahilinde yeni-
den düzenlenmeli,

6. Kargaşayı ve kaynak israfını önle-
menin yolu planlamadan geçer. 
Bu nedenle planlamayı yeniden 
düşünmeli ve uygulamalıyız. 
Planlama, ülke, bölge ve il ölçe-
ğinde birbirleri ile ilişkili biçimde 
ele alınmalı, 

Dr. Serdar Şahinkaya’nın sözleriy-
le, “Kamusal planlama, eskimemiş, 
dişlileri fazla aşınmamış işlevsel 
bir araç olarak pek çok ulusal eko-
nomiye hizmet etmiş (ve) onla-
rı bir tarih aşamasında yukarıya 
çıkarmış bir kaldıraç olarak, hâlâ 
kendi aklının ürünü olan politi-
kaları sürdüren ülkelere hizmet 
etmeyi sürdürmektedir.” O halde 
biz de yapabiliriz! Yeniden dene-
yebiliriz ve denemeliyiz de!

7. Hangi araçlarla? Kaynakların sağ-
lıklı envanterini yaparak, yerli ve 
esas olarak yenilenebilir kaynak-
lara ağırlık vererek, güvenilir girdi-
çıktı analizleri uygulayarak, yeni 
bir kurumsallaşma üzerinden, de-
mokratik katılım mekanizmalarıy-
la, bütünleşik kaynak planlaması 
anlayışıyla hazırlanacak toplum 
ve ülke çıkarlarını gözeten Strateji 
Belgeleri, Beş Yıllık Planlar, Yol Ha-
ritaları, Eylem Planları ile.

8. Planlama temel bir tercih olmalı 
ve ülkenin geleceğine yön vere-
cek belgeler, yabancı ülkelerin ku-
rum ve şirketleri tarafından değil, 
ülkemizin ilgili, birikimli kurum ve 
kadroları tarafından, muhalif-mu-
vafık ayrımı yapmadan hazırlan-
malı,

9. Birincil Enerji ve Elektrik Talep 
Tahmini çalışmaları gerçek veriler 
ve gerçekçi politikalar gözetilerek 
yapılmalı, her yeni çalışmada bir 

öncekine göre ortaya çıkan büyük 
farklılıklardan ders çıkartılmalı, 

10. Strateji belgeleri ve planları, mev-
zuat hazırlıkları, yol haritaları, ey-
lem planları vb. belgeler; mutlaka 
demokratik, katılımcı ve şeffaf bir 
anlayışla hazırlanmalı, bu çalışma-
lara ilgili kamu kurumlarının ve 
yerel yönetimlerin yanı sıra; üni-
versiteler, bilimsel araştırma ku-
rumları, meslek odaları, uzmanlık 
dernekleri, sendikalar ve tüketici 
örgütlerinin, etkin ve işlevsel katı-
lım ve katkıları sağlanmalı,

11. Ticari sözleşmeler, Akkuyu NES, 
Sinop NES, TANAP vb. projeler-
de  görüldüğü gibi; bir tür “yasal 
hilelerle”  gereği olmadığı halde 
TBMM  onayından geçirip, 
uluslararası sözleşme niteliği ka-
zandırma ve ulusal  iç hukukun 
denetimi dışına çıkarılmasının ön-
lenmeli ve bu tür mevcut  
sözleşmelerin toplum ve ülke çı-
karları doğrultusunda değiştiril-
meli,

12. Acele kamulaştırma denen, ser-
mayenin enerji yatırımları için,  
yurttaşların oturdukları evlerden, 
topraklardan, çevrelerden  
koparılmasına, sürgün edilmesi-
ne dayanak olan yasal düzenle-
menin  iptal edilmeli, insan 
haklarına aykırı bu uygulamanın 
derhal sona  ermeli, 

13. Enerji yatırımlarını teşvik iddia-
sıyla, ülkenin ve toplumun ortak 
varlığı  olan verimli tarım-
sal arazilere, ormanlara, tarihi 
ve kültürel sit  a lanlar ına 
enerji tesisleri kurulmasına izin 
veren düzenlemelerin iptal  
edilmeli; verimli tarımsal arazile-
rin, ormanların, tarihi ve kültürel 
sit  alanlarının yok edilmesinin 
önlenmeli

14. Bugünden sonra enerji üretim 
tesisleri, kamusal bir planlama  
anlayışı içinde,  esas olarak rüzgâr, 
güneş, jeotermal, biyokütle vb.  
yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayalı olarak ve toplum çıkarlarını  
gözetir biçimde kurulmalı,

15. Yeni bir kamu mülkiyeti ve yö-
netimi anlayışını geliştirilmeli ve 
uygulanmalı, kamu kurumları 
toplumsal çıkarlar doğrultusunda, 
çalışanları tarafından yönetilmeli 
ve denetlenmeli; bu kuruluşların  
faaliyetlerinin daha verimli ve et-
kin kılınmalı ve böylece kamusal  
hizmetin niteliği ve çeşitliliği arttı-
rılmalı, toplum çıkarlarının  ko-
runması için, toplumdaki bireyler 
bilgiye serbestçe ulaşmalı,  so-
runların tartışılması ve karar alma 
süreçlerine katılmasının önündeki 
tüm engellerin kaldırmalı ve de-
mokratik açıdan hesap  ve-
rilebilirliğin mümkün hale gelmeli, 

16. Bunun için:

• Özelleştirmeler durdurulmalıdır, 

• Enerji yoksullarına ve yoksunları-
na kamusal destek mutlaka sağ-
lanmalıdır. Kömür yerine doğal 
gaz yardımı yapılmalıdır,

• Enerji girdileri ve ürünlerindeki 
yüksek vergiler düşürülmelidir.  
Elektrik faturaları yolu ile konut 
abonelerinden zorla tahsil edilen 
TRT payı uygulaması son bulma-
lıdır,

• Plansız, çevre ve toplumla uyum-
suz, yatırım yerinde yaşayan hal-
kın istemediği, topluma maliyeti 
faydasından fazla olan tüm proje-
lerden vazgeçilmelidir, 

• Verimli tarımsal arazilere, orman-
lara, SİT alanlarına, yerleşim yer-
lerinin yakınına santral kurulma-
malıdır. Trakya’da, Yumurtalık’ta, 
Eskişehir-Alpu’da, Çanakkale’de 
vb. bir çok yerde kömüre daya-
lı termik santral, Sinop, Akkuyu 
ve İğneada’da nükleer santral, 
Doğu Karadeniz'de, Dersim'de, 
Alakır'da, Göksu'da, Türkiye'nin 
dört bir yanındaki HES’ler gibi; 
bölgede yaşayan halkın isteme-
diği tüm projeler iptal edilmelidir 

diyoruz.
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