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Avrupa Birliği Enerji 
Mevzuatı adlı kitap AB 
hukukunda enerji ala-
nındaki düzenlemeleri, 
AB enerji politikasını ve 
bu politikaların hedef-

lerini, başarı ve başarısızlıklarını, tek bir Avrupa 
enerji piyasasına doğru atılan adımları inceleyerek 
okuyucularına sunmayı hedeflemektedir.

AB, enerji açısından büyük ölçüde dışa bağımlı 
olmasını önemli bir tehdit olarak görmektedir. Bu 
tehdit algılamasına karşın önlem çabalarına huku-
ki düzenlemeler de eşlik etmektedir. Bu anlamda 
enerji hukuku AB açısından ayrıca bir önem ka-
zanmaktadır. Ülkemizin son yıllarda AB ile gelişen 
ilişkileri doğrultusunda AB Enerji Hukuku’na atıf 
ta bulunularak, iç enerji mevzuatında da bazı deği-
şiklikler söz konusu olmaktadır. Bu saptamalardan 
yola çıkan Avukat Çağdaş Evrim Ergün, sunuş yazı-
sında amacını, “AB müktesebatının enerjiye ilişkin 
bölümlerini incelemek ve AB enerji politikasının 
bir değerlendirmesini yapmak” olarak ortaya koy-
maktadır. Ergün, AB’de enerji kavramının 1990’lı 
yıllardan itibaren serbestleşme kavramı ile olan 
yakın ilişkisi nedeniyle, AB’de serbestleşme süreci 
ve bunun çeşitli etkileri konusuna da ayrıca önem 
verdiğini belirtmektedir. 

Kitap temel olarak dört ana başlık altında hedef-
lediği bilgiyi okurlarına sunmaktadır. İlk olarak AB 
hukukunda enerji alanındaki düzenlemelerle oku-
yucuya bir altyapı sunulmakta, ardından AB enerji 
politikasının hedefleri, başarı ve başarısızlıkları 
beş ara başlık altında incelenmektedir. “Rekabetin 
Hakim Olduğu Tek Bir Avrupa Enerji Piyasasına 
Doğru” başlığıyla şirket birleşmeleri, serbestleşme 
nedenleri, mevcut durum, devlet yardımları gibi 
konular ele alınmaktadır. AB enerji piyasalarında 
bağımsız idari otoritelerin ülke bazında irdelen-
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mesinin ardından sonuç bölümüyle kitap tamam-
lanmaktadır. 

Çağdaş Evrim Ergün, sonuç bölümünde enerjiyle 
ilgili hedeflerin AB’nin diğer hedefleriyle çatıştığı 
ve bu farklı hedefler arasında bir dengenin sağ-
lanarak uygun hukuki düzenlemeler yapılmasının 
kolay olmadığına işaret etmektedir. Kitabın enerji 
alanıyla ilgilenenlerin ilgisini çekeceği düşünül-
mektedir. 
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Rekabetçi piyasa mantığıyla hazırlanan kitap, 6 ana 
başlık altında Türkiye’nin elektrik enerjisi açısından 
durumunu, hukuki yapısını ele almaktadır. Prof. Dr. 
İ. Yılmaz Aslan, kitabın önsözünde, Türkiye’de 
elektrik alanında yaşanan karmaşayı anlatırken, 
piyasanın halen serbestleştirilememesinden söz 
etmekte, amaçlarını da “gelecekte elektrik piya-
sasının yeniden yapılandırılması ve rekabete açılma-
sına katkıda bulunmak” olarak ortaya koymaktadır. 
“Serbestleşme ve rekabetçi yapı” savunucularına 
yönelik hazırlanmış olan kitap, rekabetçi yapının 
mümkün olmadığını, serbestleşmenin elektrik 
enerjisi alanında çözüm olamayacağını düşünen-
lere de serbestleşme savunucularının temel ar-
gümanlarını tartışabilmek açısından bilgi sağlayıcı 
görülmektedir. 

Enerji hukukuna yönelik ayrıntılı çalışmaların ilk 
cildini oluşturan bu kitabın birinci bölümünde, 
elektriğin ülke ekonomisindeki yeri ve ekonomik 
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büyüklüklerle ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Alt 
başlıklar halinde, elektrik sektörünün tarihsel geli-
şiminden üretim ve tüketim bilgilerine, fiyatlardan 
talep tahminlerine kadar uzanan bir çerçevede 
Türkiye’nin elektrik enerjisi alanındaki durumu 
ele alınmaktadır. İkinci bölümde, fosil yakıtlar, 
yenilenebilir enerji kaynakları, nükleer enerji 
başlıkları altında ülke enerji kaynakları değerlen-
dirilmektedir. 

Üçüncü bölümde ise çeşitli ülkelerdeki elektrik 
piyasasıyla ilgili gelişmelere yer verilmektedir. 
Bu ülkeler arasında ABD, AB, İskandinav ülkeleri 
ve İngiltere ile bazı ülkelerin elektrik piyasaları 
incelenmektedir. Dördüncü bölümde regülas-
yon teorisi elektrik piyasası açısından değerlen-
dirilirken, Türkiye için en iyi regülasyonun nasıl 
olması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Beşinci 
bölümde yine piyasacı bakış açısıyla mevcut hu-
kuki yapı ele alınmaktadır. Kitabın son bölümü 
elektrik piyasasındaki rekabet ihlalleri analizine 
ayrılmaktadır. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı ve 
ACT İstanbul Danışmanlık Şirketi ortaklarından 
Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu’nun sonuç ve değerlen-
dirmesiyle birinci cilt sonlandırılmıştır. 
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Sorunları ve Sualtı Dünyası Uzmanı Frederic Den-
hez’in kaleme aldığı “Küresel Isınma Atlası” adlı 
eser, Özgür Adadağ’ın çevirisi ile NTV Yayınları 
aracığıyla Türkçeye kazandırıldı. Küresel Isınma 
Atlası, küresel ısınmayla birlikte hayatımızda 
olabilecek tüm değişiklikleri haritalar, grafikler ve 
resimler aracılığıyla okurlarına anlatıyor.

Türkçe baskı için önsöz yazan İklimbilimci Prof. Dr. 
Miktad Kadıoğlu, 21. yüzyılda Türkiye’yi bekleyen 
riskleri, “mevsim değişimleri, su kaynakları sorun-
ları, tarımda yaşanacak sıkıntılar, deniz kıyılarında 
yaşanacak değişim, kar yağışındaki azalma ve bitki 
örtüsündeki değişmeyi” ele alan ayrı başlıklar ha-
linde özetliyor. 

Fransa Meteoroloji Topluluğu Başkanı, Bilimler 
Akademisi Çevre Komitesi Başkan Yardımcısı 
Michel Petit’in sunuş yazısı ise, kitabın amacına 
işaret ediyor: 

“İklim değişiminin önüne geçilmesini sağlayacak 
etkili önlemlerin kabul edilmesi, gezegenimizi 
etkileyen tehdidin bilincinde olan aydın dünya 
vatandaşlarının desteği olmadan bir işe yaramaz. 
Bu atlas, inceleyen herkese, sorunun ciddiyetinin 
farkına varma ve boyutlarını görme imkanı sağla-
yacaktır.”

Kitabın yazarı Denhez, “Bilim kesinlik değil, ama 
uzlaşma arar” diye başladığı giriş yazısını “Bize 
inanın!” cümlesiyle tamamlaması, iklim değişikliği 
üzerindeki kuşkuları da yansıtıyor. Aşırı hava olay-
larının iklimin ısınmasına bağlı olmadığını, iklimin 
kısa ya da uzun döngülere göre doğal olarak dö-
nüştüğünü ifade eden Denhez, insanoğlunun birkaç 
on yıldır atmosfer bileşimini değiştirerek değişime 
yeni bir neden kattığına işaret ediyor. İklim ısınma-
sının insanın enerjiyle ilişkisini yani yaşam biçimini 
sorgulamaya zorladığını ifade eden Denhez, “İklim 
krizi aslında daha genel başka bir krizin de önemli 
bir öğesi: Medeniyet krizinin” görüşünü ortaya 
koyuyor. 

Kitabın basit tanımlamalarla konunun yabancısı 
olanların da anlayabileceği bir dille hazırlanmış 
olduğu görülmektedir. “Küresel Isınma Atlası” 
toplam altı ana başlıkta okuyucularına küresel 
ısınmanın bilgisini sunmaktadır:

“Dünyanın Doğal İklimi, Daha Önceki İklim, İklimin 
Devam Eden Isınması, Nasıl Bir Gelecek, İklimdeki 
Isınmanın Önlenmesi ve Sonuç.”

“Kronoloji” bölümüyle iklim değişikliği ve küresel 
ısınmaya yönelik çalışmaların ve bazı doğal afetle-
rin yıllar itibariyle tarihsel gelişimi gösterilmektedir. 
Kitapta, raporlar ve genel internet siteleri başlığı 
altında okuyucuların gelişmeleri takip etmeleri ve 
daha ayrıntılı bilgilenmelerine yardım edecek bir 
yönlendirme hizmeti de yapılmıştır. 
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