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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Elektrik Mühendisleri Odası tarafından 

düzenlenen VII. Enerji Sempozyumu 17-18-19 Aralık 2009 tarihinde Ankara„da İMO Teoman Öztürk 

toplantı salonunda gerçekleştirildi.  

 

Ulusal ve kamusal çıkarlara uygun enerji politikalarını tartışmak, yerli ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarımızın önemini vurgulamak, enerji alanının merkezi bir yapı içinde ve kamusal bir anlayışla 

planlanması gerekliliği üzerinde düşünceler üretmek, TMMOB VII. Enerji Sempozyumu‟nun başlıca 

hedefleri olarak belirlenmiştir. 

 

“1996‟dan Günümüze Enerji Sempozyumları” başlıklı açılış bildirisinde, TMMOB adına düzenlenen altı 

sempozyumun ana temaları, amaçları ve sonuçları, yapıldıkları yıllarda enerji alanında yaşanan gelişmeler 

kronolojik sırayla günümüz penceresinden değerlendirilmiştir. 

 

Açılış bildirisinin ardından başlayan oturumlarda, Sempozyum‟un hedefleri doğrultusunda sunulan 30 bildiri 

ile panelde; özelleştirmelerden serbestleştirmeye, arz güvenliğinden enerji maliyetlerine, elektrikte DUY 

uygulamasından kamu hizmeti anlayışına ve sektör yapılanmasından kamusal çıkarlarımıza kadar birçok 

konu ele alınmıştır. 

Özellikle son on-on beş yıldır "Yeni Dünya Düzeni" diye adlandırılan ve Dünya Bankası, IMF, Dünya 

Ticaret Örgütü, OECD gibi küresel ve tekelci sermayenin istem ve programları doğrultusunda şekillenen 

örgütler tarafından, bir dizi ekonomik ve siyasi politikalarla yönlendirilen, AB ve ABD‟nin çıkarlarına 

hizmet eden dünyamızdaki gelişmeler; ülkemizde de toplumsal yapıyı dönüştürücü, bozucu, kuralsızlaştırıcı 

etkiler yaratmaktadır. Amaç; ulusal ve kamusal kural ve denetimden uzak, küresel sermayeye bağımlı tek bir 

"Pazar" yaratılması ve herkesin bu pazara eklemlenmesidir. 

TMMOB VII. Enerji Sempozyumu; Sermaye, İdare ve Siyaset üçgeninde; “Etkin Piyasalar”, “Hantal 

Devlet”, “Bastırılması Gereken Yüksek Ücretler ”, “Özelleştirilmesi Gereken Verimsiz KİT‟ler ve Kamusal 

Hizmetlerin Piyasalaştırılması” gibi söylemlerin yoğunlaştığı bir dönemde, üzerine SİS çökmüş ve Genetiği 

Bozulmuş Enerji politikalarının tartışıldığı bir platform olarak belleklerimizde kalacaktır.  

 

Sempozyumda ortaya çıkan görüş ve öneriler;  

 

- Enerji kullanımının en temel insan haklarından biri ve tedarikinin de zorunlu bir kamu hizmeti 

olduğu, 

 

- Enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilmesi, kaynak 

potansiyelimizin gerçekçi yaklaşımlarla ortaya konulması, 

 

- Enerjide dışa bağımlılığın en aza indirilmesi ve doğalgaz, ithal kömür ve nükleer gibi dışa bağımlı 

kaynaklarla santral kurmaya yönelik yeni lisans taleplerine izin verilmemesi,  

 

- Talep tahminlerinin ülkemize özgün koşullara göre geliştirilecek modellerle yapılması,  

 

- Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yerli mühendislik ve işgücü tarafından değerlendirilmesini 

öngören ulusal enerji stratejisinin ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkısıyla hazırlanması, 

 

-  Ulusal enerji stratejisiyle bağlantılı sektörel (güneş, rüzgâr, jeotermal, biyoyakıt, hidrolik, linyit vb.) 

strateji belgeleri, yol haritaları ve eylem planlarının hazırlanması ile bu amaca yönelik yasal 

düzenlemelerin yapılması, 

 



- Bu çalışmaların enerjide arz güvenliğini temel alan; toplumsal yaşamı, doğal dengeyi ve kültür 

varlıklarını gözeten politikalar esas alınarak geliştirilmesi ve uygulanması, 

 

- Elektrik enerjisi üretiminde; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik gelecek kurgusunun 

yapılması, toplam elektrik üretimi içindeki paylarının artırılması ve AR-GE çalışmalarına bütçeden 

ayrılacak pay ile destek sağlanması, 

 

- Enerji tesisleri yapımında gelişmiş teknolojilerden yararlanılması ve yerli teknolojik altyapının 

geliştirilerek imalatta yerli sanayi payının arttırılması, 

 

- Jeotermal potansiyelimizin özellikle sanayi, konut, tarım ve turizm alanlarında ivedilikle 

değerlendirilmesi, 

 

- Özellikle son yıllarda hidrolik enerji alanında ortaya konan projelerin, bütünlüklü olarak, toplumsal 

ve doğal yaşamı koruyacak şekilde planlanmak üzere yeniden ele alınması, 

 

- Enerji yatırımlarında denetimlerin kamusal anlayışla yapılması,  

 

- Enerji alanındaki piyasacı yasaların yarattığı tahribat göz önüne alınarak, yargı kararlarının derhal 

uygulanması ve özelleştirme uygulamalarına bir an önce son verilmesi,  

 

- Enerjinin etkin, verimli ve tasarruflu kullanımı için toplumsal “farkındalık”, “bilgilenme” ve “bilinç”  

yaratmaya yönelik eğitim çalışmalarına ilköğretim aşamasından başlanması ve toplumsal yaşamın 

tüm alanlarına yaygınlaştırılması,  

 

-   “Sürdürülebilir Kalkınma” uygulamalarının dünya ölçeğinde sürdürülebilir eşitsizliğe dönüştüğü 

bilinciyle, sermayenin aşırı kar hırsından kaynaklı aşırı üretim-aşırı tüketim güdülemesine karşı “ne 

için, neye rağmen ve nereye kadar” enerji üretim ve tüketiminin sorgulanması, 

 

şeklinde özetlenebilir.    

 

VII. Enerji Sempozyumu bizlere; geçmişten günümüze kadar geçen süreçte yaşananlardan ders alınarak, 

merkezi ve stratejik bir planlama ile geleceği kurgulamak gerekliliğini bir kez daha göstermiştir.  

 

Ülkemizin özgün koşullarına uygun, yerli-yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ön planda tutan, 

ekonomi-sanayi-tarım-çevre-eğitim-ulusal güvenlik-ulaşım politikaları ile bütünleşik, insanımıza odaklı 

enerji politikalarının biran önce hayata geçirilmesi öncelikli olarak ele alınmalıdır. 

 

 

 

                                                                                                                           TMMOB 

                                                                                                            VII. Enerji Sempozyumu  

                                                                                                                      Yürütme Kurulu 
 

 

 

 

 

 

 


