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TMMOB Seçim Bildirgesi’nde enerjide dışa bağımlılığa 
son verilmesi için temel önerilere şöyle yer verildi:

• Enerjiden yararlanmak çağdaş bir insan hakkıdır. 
Bu nedenle enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, 
sürekli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir şekilde 
sunulması temel bir enerji politikası olmalıdır. 
• Enerji üretiminde ağırlık; yerli, yeni ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarına verilmelidir. Enerji planlamaları, ulu-
sal ve kamusal çıkarların korunmasını ve toplumsal ya-
rarın artırılmasını, yurttaşların ucuz, sürekli ve güvenilir 
enerjiye kolaylıkla erişebilmesini hedeflemelidir.
• Türkiye’nin bir enerji envanteri çıkarılmalıdır. Kamusal 
planlamayı, kamusal üretimi ve yerli kaynak kullanımına 
ağırlık vermeyi reddeden özelleştirme politikaları terk 
edilmeli, kamu eliyle yatırımlar yapılmalıdır.
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), ülke, halk 
ve kamu, kısaca toplum çıkarları doğrultusunda temel 
stratejileri ve politikaları geliştirmek ve uygulamakla 
yükümlüdür. ETKB güçlendirilmeli, uzman ve liyakatli 
kadrolar istihdam etmelidir. Güçlü bir ETKB’nin ülke 
çıkarlarına uygun politikalar geliştirmesi ve uygulaması 
sağlanmalıdır. 
• Tüm enerji sektörleri, petrol, doğal gaz, kömür, 
hidrolik, jeotermal, rüzgar, güneş, biyoyakıt vb. için 
strateji belgeleri hazırlanmalıdır. Daha sonra bütün bu 
alt sektör strateji belgelerini dikkate alan Yenilenebilir 
Enerji Stratejisi ve Faaliyet Planı ve Türkiye Genel Enerji 
Strateji Belgesi ve Faaliyet Planı oluşturulmalıdır.
• Bu strateji belgelerinin hazırlık çalışmalarına 
üniversiteler, bilimsel araştırma kurumları, meslek 
odaları ve uzmanlık derneklerinin katılım ve katkıları 
sağlanmalıdır.
• Bu amaçla, genel olarak enerji planlaması, özel 
olarak elektrik enerjisi ve doğalgaz, kömür, petrol vb. 
enerji kaynaklarının üretimi ile tüketim planlamasında, 
strateji, politika ve önceliklerin tartışılıp, yeniden be-
lirleneceği, toplumun tüm kesimlerinin ve konunun 
tüm taraflarının görüşlerini ifade edebileceği geniş 
katılımlı bir “Ulusal Enerji Platformu” oluşturulmalıdır. 
Ayrıca ETKB bünyesinde, bu platformla eşgüdüm 
içinde olacak bir “Ulusal Enerji Strateji Merkezi” ku-
rulmalıdır. Bu merkezde yerli kaynaklar ve yenilenebilir 
enerji kaynakları dikkate alınarak enerji yatırımlarına 
yön verecek enerji arz talep projeksiyonları hazırlanıp 
sektöre sunulmalıdır. 
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• Rüzgar türbinlerinin, hidrolik türbinlerin, jeotermal 
enerji ekipman ve cihazlarının, güneşten elektrik üretim 
panellerinin, toplamalı güneş elektrik üretim sistemleri-
nin, termik santral kazan ve ekipmanlarının Türkiye’de 
üretimine yönelik çalışmalar bir master plan dahilinde 
ele alınmalı, yerli üretim desteklenmelidir.
• Plansız, çevre ve toplumla uyumsuz projelerden vaz 
geçilmeli, kısa ömürlü barajlar ve rant uğruna Zeug-
ma, Allianoi, Hasankeyf, Munzur ve Fırtına Vadisi’nde 
somutlanan bilim dışı uygulamalarla, tarihi kültürel 
mirasın ve doğal çevrenin tahribine son verilmelidir. 
Unutmamak gerekir ki enerji üretiminde alternatifler 
geliştirilebilir, ancak tarihi-kültürel ve doğal değerleri-
mizin alternatifi yoktur. 
• Hammadde, kalifiye iş gücü ve teknolojik temelde 
dışa bağımlı olduğumuz nükleer enerji santralları ile 
Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı daha da arttırılmak-
tadır. Kurulum, işletim ve söküm maliyetleri, çevresel 
etkileri, atık sorunları ile gelişmiş ülkelerin terk ettiği 
nükleer santral macerasına son verilmelidir. <




