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Aşağıda belirtilen temel ilkeler EMO ENERJİ DAİMİ ÇALIŞMA 
GRUBU YÜRÜTME KURULU’nun 20.12.2014 Tarih ve 2014/6 sayılı 
toplantısında kabul edilerek EMO ENERJİ DAİMİ ÇALIŞMA GRUBU 
nun 20.12.2014 Tarih ve 44/02 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Aynı toplantılarda ana ilkelerde değişiklik yapılmadan bu temel 
ilkelerin açıklamalarının yapılarak bir bildirge haline getirilmesi,  
önce EDÇG Yürütme Kurulunda görüşülerek karara bağlanması, 
bilahare elektronik ortamda EDÇG üyelerinin görüşüne sunulması 
ve üyelerden gelecek görüş ve öneriler değerlendirilerek EDÇG 
Yürütme Kurulu tarafından son haline getirilip EMO ELEKTRİK 
ENERJİSİ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ BİLDİRGESİ adı altında 
EMO Yönetim Kurulu onayına sunulması kararlaştırılmıştır.

Konu son şekli ile 07.02.2015 tarih ve 44/7 sayılı Enerji Daimi 
Çalışma Grubunda görüşülerek aşağıdaki şekilde EMO Yönetim 
Kurulunun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bildirge bu şekli ile EMO Yönetim Kurulunun  20.05.2015 tarih 
ve  44/36 sayılı kararı ile kabul edilerek yayınlanmasına karar 
verilmiştir.

Bu dokümanda TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasının esas aldığı 
elektrik enerjisi politikasının temel ilkeleri kısa açıklamaları ile bir 
bildirge olarak yer almaktadır.

Giriş
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ELEKTRİK ENERJİSİ 
POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ

EMO, elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı arasındaki 
organik bağı ve doğal tekel konumunu göz önüne alarak, bu 
faaliyetlerin; bünyesinde ilgili meslek odaları, sendikalar ve 
tüketici örgütlerinin de temsil edildiği özerk bir kamu kurumu 
tarafından, merkezi bir planlama anlayışı ve kamu hizmeti 
gereklerine uygun bir şekilde tek elden yönetilmesini savunur. 
Bu anlayış ışığında bu ilkeleri benimser.

EMO ELEKTRİK ENERJİSİ İLE İLGİLİ POLİTİKASININ 
TEMEL İLKELERİNİ KISACA AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ 

BELİRLEYEREK KABUL ETMİŞTİR:
ELEKTRİK ENERJİSİ;

1. Kullanımı bir insan hakkıdır. Kimse bu haktan mahrum bırakılamaz.

2. Kolay ulaşılabilir ve erişiminde herkes eşit olmalıdır.

3. Kullanımı yoksul kesimlere ekonomik yük oluşturmamalıdır.

4. Güvenilir, kaliteli, sürekli ve yeterli olmalıdır.

5. Serbest piyasa koşullarına terk edilmemelidir.

6. Kaynaktan kullanımına kadar çevreyle uyumlu, toplumsal denetime açık 
ve planlı olmalıdır.

7. Üretimi, kaynak çeşitliliği içerisinde önceliği yerli, yenilenebilir kaynaklara 
vererek, sosyal yapı ve çevresel etkenler göz önüne alınarak yapılmalıdır.

8. Üretiminde dışa bağımlılığı en az seviyeye düşürecek önlemler alınmalıdır.

9. Kaynaktan tüketimine kadar tüm aşamalarında etkin ve verimli 
kullanılmalı, bu konuda toplumsal bilinç oluşturulmalıdır.

10. Üretim, iletim, dağıtım ve tüketiminde yerli elektromekanik sanayi ve 
AR-GE çalışmaları özendirilerek geliştirilmelidir.
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ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANIMI BİR İNSAN 
HAKKIDIR. KİMSE BU HAKTAN MAHRUM 
BIRAKILAMAZ.1

EMO insanlığın gelmiş olduğu yaşam seviyesi göz önüne alındığında, bugünkü 
dünya nesnel ve teknolojik koşulları çerçevesinde, insanın sağlıklı yaşam 
sürdürebilmesi ve insani gelişme faaliyeti içerisinde olabilmesi için elektrik 
enerjisinin vazgeçilemez bir gereklilik olması nedeni ile elektrik enerjisini 
İNSAN HAKKI olarak değerlendirmektedir.

EMO, elektrik enerjisi kullanımının bir insan hakkı olarak değerlendirmesinden 
hareketle, elektrik enerjisinin vazgeçilmez bir hak olduğuna ve hiçbir insanın 
bu haktan mahrum bırakılmaması gerektiğine inanır. İnsanların elektrik 
kullanım hakkında eşit olduğu kabulünden hareketle, sınıfsal ayrımlar, 
ekonomik koşullar, ırk, din, dil, ulus ve diğer farklılıklardan dolayı insanların 
elektrik kullanımı hakkının kısıtlanmasını kabul etmez. 

EMO elektrik enerjisinin kullanımının bir insan hakkı olduğu ilkesinden 
hareketle, elektrik enerjisinin tüm insanların hizmetine sunulması gerekliliğini 
toplumun görevi olarak kabul eder. İnsanoğlunun elektrik kullanabilmesi için 
coğrafi koşullar ve ekonomik nedenler engel olarak görülemez.

Kısaca ifade edilirse:

•	 Bu ilke 21. yüzyılda insanlığın gelmiş olduğu teknolojik seviye göz önüne 
alındığında yadsınamaz bir haktır.

•	 Ekonomik gücü olmadığı için kimse elektrik enerjisi kullanımından 
mahrum bırakılamaz.

•	 Coğrafi koşullar ve ekonomik nedenler elektrik enerjisinin insanlara 
ulaşımında engel olarak kabul edilemez.
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ELEKTRİK ENERJİSİ KOLAY ULAŞILABİLİR VE 
ERİŞİMİNDE HERKES EŞİT OLMALIDIR. 2

EMO, elektrik enerjisinin toplumun tüm kesimlerince kolay ulaşılabilir 
olmasını toplumsal görev olarak kabul eder. Elektrik teminini bir kamu 
hizmeti olarak görür ve toplum tarafından erişiminde toplumun hiçbir 
katmanına ayrıcalık tanınmadan tüm toplum kesimlerine ulaştırılmasında 
eşit olarak davranılması gerektiğine inanır. Bu amaca ulaşmak için 
aşağıdaki konuları toplumsal görev olarak görür.

•	 Elektrik enerjisine ulaşımı olmayan bölge ve alanlara elektrik 
götürülmesi öncelikli görev olmalıdır.

•	 Elektriğin kullanımına açılması aşamasında yurttaştan herhangi bir 
bedel alınmamalıdır. 

•	 Elektriğin sağlık hizmetleri için kullanımı öncelikli ve kesintisiz olmalıdır.

•	 Elektrik kullanımında meskene öncelik tanınmalıdır.

•	 Elektrik  erişiminde bölgesel farklar ortadan kaldırılmalıdır. 

•	 Verilen bağlantı izinleri mevcut abonelere elektrik kullanımında zorluk 
çıkarmamalıdır.

•	 Enterkonnekte sistem yanında ulaşımda ekonomi sağlayabilecek 
ve ulaşmada kolaylaştırıcı olanaklar içerecek ise toplumsal yarar 
gözetilerek bölgesel / yerel / bağımsız şebekeler kurulabilir.
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ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANIMI 
YOKSUL KESİMLERE EKONOMİK YÜK 
OLUŞTURMAMALIDIR.3

Fiyatının yüksekliğinden dolayı toplumun hiçbir kesiminin gerektiği halde 
elektrik kullanamaması kabul edilemez. Bu anlamda;

•	 Elektrik kullanımı insan hakkı olup, kullanıcılara ekonomik yük 
oluşturmamalıdır.

•	 Elektriğin verimli kullanımı özendirilmelidir.

•	 Elektrik bedelini ödeyemeyecek kadar yoksul kesimlere elektrik 
bedelsiz verilmelidir. EMO, günümüz koşullarında dört kişilik bir aile için 
bedelsiz verilecek elektrik miktarını 230 kwh/ ay olarak belirlemiştir.

•	 Elektrik fiyatlandırılmasında, işletmenin sürekliliğini sağlayacak ve 
yeni yatırımları yapabilecek şekilde fiyat politikası benimsenmelidir. 
Bu fiyat politikası her kademede toplumsal denetim sistemi tarafından 
denetlenmelidir.
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ELEKTRİK ENERJİSİ GÜVENİLİR, KALİTELİ, 
SÜREKLİ VE YETERLİ OLMALIDIR.

ELEKTRİK ENERJİSİ SERBEST PİYASA 
KOŞULLARINA TERK EDİLMEMELİDİR.

4

5

Elektriğin yalnızca var olması değil aynı zamanda kaliteli, kesintisiz ve 
yeterli olması esastır. Bu anlamda;

•	 İşletme, bakım ve yenileme hizmetleri dışında zamanı ve süresi belli 
olmayan kesintiler olmamalıdır.

•	 İşleticilerin teknik bilgi ve becerileri, can ve mal güvenliği için risk 
oluşturmayacak yeterlilikte olmalıdır.

•	 Elektrik temini, talep artışı nedeniyle kesinti yapılmayacak şekilde 
olmalıdır. 

•	 Kalitesiz elektrik arzı önlenmelidir. Kaliteli elektrik arzı, planlı ve 
tekniğine uygun yatırımlarla sağlanmalıdır.

•	 Elektrik enerjisinin temini her kademede elektrik mühendislerinin 
teknik denetiminde olmalıdır. 

Elektrik enerjisi ticari bir meta değildir. Kar amaçlı elektrik üretimi, iletimi, 
dağıtımı faaliyetleri yapılamaz.
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ELEKTRİK ENERJİSİ  KAYNAKTAN KULLANIMINA 
KADAR ÇEVREYLE UYUMLU, TOPLUMSAL DENETİME 
AÇIK VE PLANLI OLMALIDIR.6

Elektrik enerjisi doğada mevcut bir kaynağın kullanılarak üretilmesi 
gereken bir enerji türüdür. Doğada kendiliğinden olarak bulunmaz. Üretimi 
bir endüstriyel faaliyeti gerektirir. Ayrıca elektrik enerjisi doğası gereği 
depolanamaz. Dolayısı ile önceden tahmin edilecek kullanım miktarlarına 
göre üretilmesi gerekir. Tüm bu özelliklerinden dolayı EMO, elektriğin 
kaynak seçiminden kullanımına kadar planlı bir süreç içerisinde ele 
alınması gerektiğine inanır. Toplumun kaynaklarının israf edilmemesi için 
de bu planlamanın merkezi anlamda yapılmasını gerekli görür.

Elektrik enerjisi topluma ait doğal kaynaklardan üretilmektedir. Elektrik 
üretim/iletim/dağıtım altyapısı da toplumsal birikimle oluşturulan 
bütünsellik içerir.  Elektrik enerjisi ile ilgili tüm işlemler kamu hizmeti 
anlayışıyla, üretim kaynağından en küçük tüketim birimine kadar toplumsal 
denetim altında, merkezi bir planlamanın kılavuzluğunda ve her evresinde 
çevreye uyumluluğu toplum tarafından gözetilerek gerçekleştirilmelidir. 
Merkezi planlamanın bizatihi kendisi de toplumsal denetime tabi olmalıdır.

Elektrik enerjisinin üretim tesisi kurulduğu yerde çevreye uyumlu olmalı 
ve halkın onayı olmayan tesisler yapılmamalıdır. 

•	 Elektrik tesisi elektrik üretmek için kullandığı kaynağın kullanımında 
veya işlenmesinde çevreye uyumlu olmalı ve çevreye zarar 
vermemelidir. Kaynağın kullanımı doğal yapıyı bozmamalı, kaynağı 
verimli kullanmalı, işlenmesinde teknolojik gerekleri yerine getirmeli 
ve kaynağı tüketmemelidir. Kaynaktan yararlanan çevre halkının enerji 
üretimi dışındaki gereksinimleri mutlaka öncelikli olmalıdır.

•	 Elektrik enerjisi üretimi kaynak tahsisinden önce kaynağın çeşitli 
kullanımları karşılaştırmalı olarak analiz edilmeli ve seçenekler 
o kaynaktan yararlanan veya etkilenen bölge insanının seçimine 
sunulmalıdır. Hiçbir kaynak enerji üretimi için vazgeçilmez değildir.

•	Elektrik enerjisi üretimi ile ilgili çevresel süreci denetleyecek kuruluşlar 
toplumun içerisinden, toplumun özgür iradesi ile seçilen, bağımsız ve 
tesisisin kurulacağı yöre halkına öncelik verecek yapıda olmalıdır. 
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ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİ 
İÇERİSİNDE, ÖNCELİĞİ YERLİ, YENİLENEBİLİR 

KAYNAKLARA VEREREK, SOSYAL YAPI VE ÇEVRESEL 
ETKENLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK YAPILMALIDIR.

7
•	 Elektrik enerjisi üretiminde kaynak çeşitliliği esas alınmalıdır. 

•	 Elektrik enerjisi üretiminde öncelik yenilenebilir kaynaklara verilmelidir.

•	 Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminde çevresel etkiler ve toplumsal 
yarar gözetilerek projelendirilmiş yerli kaynak kullanımı esastır. 

•	 Enerji kaynaklarının değerlendirilmesinde uluslar arası teknik 
standartlar, normlar, protokoller ve direktiflere uyulmalıdır. 

•	 Elektrik üretim tesisleri tarihi, kültürel ve sosyal dokuyu bozacak 
şekilde yapılmamalıdır.

•	 Bir doğal kaynağın enerji üretim kaynağı olup olmadığı bağımsız bir 
kuruluş tarafından belirlenmelidir.

•	 Toplumsal yarar içermeyen özel amaçlı kurulacak elektrik üretim 
tesisleri ayrıcalıklara sahip olamaz. 

•	 Merkezi planlama kuruluşu yerel gereksinimleri dikkate almalı (Talebi 
ve kaynağı birleştirmeli), yöresel ihtiyaçlarda yerel kurumlar söz 
sahibi olmalıdır.

•	 Nükleer enerji gibi yakıtı uluslararası stratejik madde olarak kabul 
edilen ve bir kaza durumunda telafisi olanaksız zararlar verecek olan 
kaynaklardan elektrik üretimi yapılmamalıdır.

•	 Teknolojik gelişmeler çerçevesinde bulunabilecek yeni elektrik üretim 
kaynakları, iletim teknolojileri ve dağıtım sistemleri elektriğin verimli 
kullanımına ve kaynak tasarrufuna imkan sağlıyor ise kullanılabilmeleri 
için özendirilmelidir.
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ELEKTRİK ENERJİSİNİN ÜRETİMİNDE 
DIŞA BAĞIMLILIĞI EN AZ SEVİYEYE 
DÜŞÜRECEK ÖNLEMLER ALINMALIDIR.

8
Elektrik enerjisi kullanımını bir insan hakkı olarak gören EMO yerli 
kaynakların yeterli veya ekonomik olmadığı, yerli kaynaklardan üretilecek 
elektrik enerjisinin toplumun ekonomik gücünü aşacak maliyette olmasının 
tespit edildiği durumlarda yurt dışı kaynakların kullanılarak elektrik 
enerjisinin üretilebileceği veya hizmete sunulabileceği gerçeğini yadsımaz.

Ancak böyle bir durumda bile elde edilecek elektrik enerjisinin çevreye 
zarar vermeyecek ve toplumun mali yükünü arttırmayacak bir yapıda 
olması esas olmalıdır.

Dış kaynak kullanımı kararındaki tesisin kolay ve kısa zamanda 
kurulabilmesi veya öznel maliyetinin ucuz olması karar kriteri olarak ele 
alınmaz. Önemli olan son toplumsal maliyeti olmalıdır. Dış kaynak elektrik 
üretim tesisi kurulması planlanmadan önce tüm yerli kaynakların durumu 
net olarak araştırılmalı ve yerli kaynağın yeterli olmadığı bağımsız bir 
kuruluş tarafından kabul edilmelidir. Bu incelemelerde yerli ve yenilenebilir 
kaynaklar uzun dönem kullanımı dikkate alınarak özendirilmelidir.
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•	 Elektrik enerjisinin üretiminde kaynak verimliliği esas alınmalı ve 
bunun için teknolojik gerekler yerine getirilmelidir.

•	 Elektrik üretim tesisi türbin ve jeneratör verimliliği teknolojinin elverdiği 
en yüksek sınırda olmalıdır.

•	 Elektrik iletiminde ve dağıtımında trafo ve hat kayıpları en alt düzeyde 
olacak şekilde teknik yapılandırma yapılmalıdır.

•	 Elektriğin gereksiz yere fazla kullanımını engellemeye yönelik önlemler 
alınmalıdır.

•	 “Param var harcarım” mantığının ortadan kaldırılarak kıt kaynakların 
bütün insanlığa ve gelecek kuşaklara ait olduğunun eğitimi topluma 
verilmelidir.

•	 Elektrik kullanan alet ve ekipmanın üretim aşamasında elektriği az 
kullanacak şekilde tasarlanması için gerekli özendirmeler yapılmalıdır.

•	 Elektrikli aletlerin, enerjiyi verimli kullanacak şekilde üretilmesi zorunlu 
hale getirilmelidir.

ELEKTRİK ENERJİSİ KAYNAKTAN 
TÜKETİMİNE KADAR TÜM AŞAMALARINDA 
ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMALI, 
BU KONUDA TOPLUMSAL BİLİNÇ 
OLUŞTURULMALIDIR.

9
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ÜRETİM, İLETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİNDE 
YERLİ ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE 
AR-GE ÇALIŞMALARI ÖZENDİRİLEREK 
GELİŞTİRİLMELİDİR.

10
EMO, elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketiminde kullanılan 
malzeme, cihaz ve ekipmanların yerli üretilmesini elektrik enerjisinin topluma 
sunulması yönünden önemli bir araç olarak görür.

Elektrik enerjisi ile ilgili teçhizatın yerli sanayi tarafından imal edilmesi, 
elektriğin verimli kullanımı ilkesini hayata geçirme amacını sağlayacak 
şekilde olmalıdır. Böylece gerek kaynakların verimli kullanılmasının gerekse 
elektrik ihtiyacının daha uygun planlamasının yapılması sağlanabilir. 

Bu çerçevede;

•	 Elektrik enerjisi ile ilgili yerli elektromekanik sanayi ve Ar- Ge çalışmaları 
özendirilmelidir. 

•	 Üretilen tüm teçhizatın enerjinin etkin kullanımını esas alan standartlara 
uygun olması sağlanmalıdır.

•	 Elektrik teçhizatlarının üretimlerini standarda bağlayacak ve bu cihazların 
elektriğin etkin kullanımını esas alacak şekilde olmasını sağlayacak 
bağımsız bir standart hazırlama kuruluşu olmalıdır. Bu kuruluşta devletten 
bağımsız ehil kişiler yer almalıdır.

•	 Üretilen ve ithal edilen elektrik teçhizatının standartlara uygunluğunu 
denetleyecek bağımsız kuruluşun bünyesinde halkın temsilcileri de 
bulunmalıdır. 

•	 Elektriğin etkin kullanımını sağlayacak ve elektriğin üretilerek halka en 
uygun maliyetle sunulmasını sağlayacak elektrik teçhizatını üretmek için 
yapılacak tüm Ar-Ge çalışmalarını yönlendirecek, bu çalışmaları organize 
edecek ve bu tür çalışmaları özendirecek bir özerk kamu kuruluşu 
olmalıdır.
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BUGÜN NE 
YAPILMALIDIR

•	 EMO yukarıda esas aldığı ilkelerinin hayata geçirilebilmesi için bugünün 
koşullarında aşağıda belirttiği çalışma yöntemini önermektedir:

•	 EMO yukarıda saydığı ilkelerinin hayata geçirilmesinin bir siyasi tercih 
olduğunun bilincindedir.

•	 EMO bugünkü kendini muhafazakar demokrat olarak tanımlayan liberal 
ekonomi ve yeni dünya düzenini kendine siyasi tercih olarak seçen 
iktidarların bu ilkeleri yerine getirmeyeceğinin, bu iktidarın elektriği ticari 
bir meta olarak görmesi nedeniyle yapacağı uygulamaların EMO ilkeleri 
ile bağdaşmayacağının farkındadır.

•	 EMO özünde elektrik enerjisinin halka ulaşımında verdiği mücadelenin 
siyasi tercih mücadelesi olduğunun ve ilkelerinin tamamen hayata 
geçmesinin bugünkü şartlarda mümkün olmayacağının ve ancak bir 
toplumsal değişim sonucu oluşacak emekten yana toplumcu bir siyasi 
tercihle mümkün olduğunu bilmektedir.

ANCAK;

Bugünkü iktidarların EMO ilkeleri ile bağdaşmayan eylemler içerisinde olması 
EMO’nun bu ilkeleri hayata geçirilmesi için vermesi gereken mücadeleyi 
engellemez.

•	 EMO doğruları halka anlatmaya devam edecektir.

•	 EMO bugünkü koşullarda halkın durumdan en az zarar görmesi, ihtiyacı 
olan elektriği kesintisiz, ucuz ve kaliteli alabilmesi, ülke kaynaklarının 
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israfını önlemek ve gelecek kuşaklara kalacak doğanın en az şekilde 
zarar görmesi için önerilerini sürekli yineleyerek toplumsal baskı 
uygulamaya devam eder.

•	 EMO halkı elektrik konusunda sürekli bilgilendirecek ve bu konunun 
mevcut iktidarlara siyasi baskı aracı olarak kullanmaya devam 
edecektir.

•	 EMO elektrik enerjisi konusunda halkın yanında ayrım yapmaksızın tüm 
kurum ve kuruluşlara (kamu kurumları dahil) bilgi verir ve açıklama 
yaparak ilkelerini uygulatmaya çalışır.

•	 EMO kaynakların elektrik üretiminde kullanılmasının kamu eliyle 
yapılmasını önerir. Ancak devlet eliyle yapılacak yatırımların her türlü 
yolsuzluktan arındırılması gereğine inanır ve bugünkü koşullarda mevcut 
iktidarların yolsuzlukları bilinçli olarak yaptığının ve bunun bir sistem 
sorunu olduğunun bilincindedir. Bu nedenle elektrik üretimi için yapılacak 
her türlü yatırımın denetiminin bağımsız bir denetleme kurulu tarafından 
yapılmasını gerekli görür. 

•	 Siyasi iktidarların tercihi sonucu, özel sektör eli ile üretim, iletim, 
dağıtım tesisleri yapılıyor ise bu tesislerin bağımsız denetim kurumunca 
denetiminin yapılmasını ve EMO’nun ilkelerinin uygulanmasını talep eder.

•	 EMO, kamu ve/veya özel sektör tarafından yapımı planlanan elektrik 
tesislerinin yapımı ile ilgili olumlu veya olumsuz görüş oluşturur ve bu 
hususlarda halkı aydınlatır.

•	 Kamu ve/veya özel sektör tarafından planlanan tesislerin yapımı ile ilgili 
elektrik konularında elektrik mühendislerinin planlamanın her safhasında 
yer almasını talep eder. 

EMO; genel ilkeleri paralelinde elektrik enerjisi sektörünün güncel durumuna 
göre öncelikleri sürekli güncelleyerek halkı aydınlatmaya çalışır ve günün öne 
çıkan önemli sorunları üzerinde çalışmalarını ve bilgilendirme faaliyetlerini 
öne çıkarır. 

Bu çerçevede bugün için EMO elektrik sektörünün güncel öncelikli sorunlarını 
belirleyerek aşağıdaki hususlarda öncelikli çalışmalar yapmaktadır.

•	 Arz talep planlaması: Bugünkü arz talep planlaması gerçekçi değildir. 
Bilimsel çalışmalar ile ülke gerçeklerine uygun duruma getirilmeli ve 
siyasi etkilerden arındırılmalıdır.

•	 Üretim tesis planlaması: Ülke gereksinimleri ve kaynak planlaması 
dikkate alınmadan yapılmaktadır. Merkezi planlamanın olmaması ve 
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elektrik üretiminin kamu hizmeti dışı bir piyasa metası olarak kabul 
edilmesi elektrik üretimini pahalı hale getirmiştir. Yenilenebilir kaynak 
önceliği ile ve merkezi bir planlama ile yürütülmelidir.

•	 İletim tesis planlaması: Ülke gereksinimleri dikkate alınmadan 
yapılmaktadır. Yenilenebilir kaynaklardan üretimi özendirecek şekilde, 
bölgeler arası eşgüdümü dikkate alarak yeniden yapılandırılmalıdır. 

•	 Dağıtım tesis planlaması: Özelleştirmeler hizmet değil kâr esasına 
indirgenmiştir ve denetlenmemektedir. Mutlaka içerisinde halkın da yer 
alacağı bir denetim kuruluşu vasıtası ile bu şirketler denetlenmelidir. 
Elektrik kesintileri ve keyfi uygulamalara son verilmelidir.

•	 Akkuyu ve Sinop Nükleer Güç Santralları gereksizdir ve gelecek için büyük 
risk taşımaktadır. Bu nedenle EMO yapımının ülkeye büyük zarar vereceği 
kanısında olduğu bu santralların yapılmaması için gerekli çalışmaları 
yapar.

•	 EMO hidroelektrik santrallarının çevre ve toplumsal koşullar dikkate 
alınarak yapılmasını destekler. HES yapımı nedeni ile etkilenecek 
bölge halkı son sözü söylemeli ve bölge halkının onayını almayan 
HES’ler yapılmamalıdır. Yapılmasında çevre açısından sakınca olmayan 
santralların bölge halkının kuracağı kooperatifler vasıtası ile yapımının 
özendirilmesini önerir.

•	 EMO kömür kaynaklarından elde edilecek elektrik enerjisinin en alt 
seviyeye düşürülmesini önerir. İthal kömürden yapılacak enerji üretim 
tesislerini gereksiz görür. Kömürden elde edilecek elektrik enerjisinin 
yenilenebilir kaynaklar ile ikame edilmesini önerir.

•	 EMO ülke ekonomisi için önemli zararlara neden olan elektrik iletim ve 
dağıtım sistem kayıplarının  gerekli teknik önlemler alınarak uluslararası 
kabul gören seviyelere indirilmesini, şebeke kaçaklarının  oluşmasını 
önleyecek toplumsal nedenlerin ortadan kaldırılmasını ve alınacak 
tedbirler ile  kaçak oranının en aza indirilmesini gerekli görür.

•	 EMO elektriğin etkin ve  verimli kullanımının bir toplum politikası olarak 
benimsenmesini ve bunun için gerekli önlemlerin alınmasını zorunlu 
görür.

•	 EMO Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) elektrik enerjisini 
piyasada alınıp satılan ticari bir meta olarak kabul etmesini ilkesel olarak 
reddeder. Bu nedenle bu kuruluşun bugünkü görevlerinden arındırılması  
ve bağımsız denetleme kuruluna dönüştürülmesini önerir..

•	 EMO, ülkedeki yenilenebilir kaynakların elektrik enerjisi üretiminde çevre 
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koşulları ve sosyal gerekler dikkate alınarak öncelikle kullanılmasını 
destekler.

•	 EMO, teknolojinin gelişmesi ile ortaya çıkan yeni kaynakların 
değerlendirilmesi için gerekli araştırma ve incelemelerin yapılmasını ve 
bu anlamda çevre ve verimlilik koşullarının dikkate alınmasını önerir.

EMO yukarıda anlatılan tüm konularda değişen nesnel koşullar çerçevesinde 
sürekli güncellemeler ve çalışmalar yaparak ana ilkeleri çerçevesinde elektrik 
enerjisi konusunda görevlerini yerine getirir.


