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Sıcaklar müthiş. Su yanı, ağaç gölgesi, belki telefonsuz günler beklenenler. Tatil planı
yapanlar, hatta tatilini yapmış olanlarımız var. Yapamayacaklar, sadece birkaç kaçamak gün
ya da uzun hafta sonu ile yetinenler de olacak tabii. Đster çalışırken, ister tatilde kitap
önerilerim var sizlere.
Motor yakıtı sektörünü, otomotiv sektörü ile birlikte ayrı bir yere, dev konumu ile koyarsak,
enerji demek, elektrik demektir söylemi yanlış olmayacaktır.Günümüzde ülkelerin, elektrik
konusundaki enerji arz-talep güvenliği en önemli sorunlarından biridir.Elektrik piyasası
düzenlemeleri yerleşik bir hukuk sistemi ile desteklenirse, pek çok açıdan organik olan bu
yapı, kolaylıkla ilerler. Bu nedenle enerji hukuku ve alt etkenleri çok önemlidir.Bilmek
gerekir.Önereceğim ilk kitapta, bu konularda bizlere destek olacak nitelikte.
Enerji Hukuku Cilt I:Elektrik Piyasasında Rekabet ve Regülasyon.Yazarlar Prof. Dr. Erol
Kantarcıoğlu, Prof. Dr. Đ. Yılmaz Aslan, Doç. Dr. Galip Altanay, Ali Ilıcak, Emre Önal, Banu
Gültekim ve Can Akçaoğlu.Ekin Yayınevi’nden edinebileceğiniz bu kitap, emek etkin bir
çalışma. Kitaptaki hedef, elektrik piyasasının yeniden yapılandırılması, serbestleştirilmesi ve
rekabete açılmasındaki mevcut durumu ülkemiz ve dünya örnekleri ile ortaya koyarak,
gelecekte elektrik piyasasının yeniden yapılandırılması ve rekabete açılmasına katkıda
bulunmak. Kitaptaki bölümler, Elektriğin ülke ekonomisindeki yeri ve önemi,Ülkenin enerji
kaynakları,Çeşitli ülkelerdeki gelişmeler, Regülasyon teorisi ışığında elektrik endüstrisi için
model önerisi, Elektrik piyasasının hukuki yapısı, Elektrik sektöründe rekabet hukuku
uygulamaları, Değerlendirme ve Öneriler başlıkları ile veriliyor.AB ülkeleri ve ABD’deki
reform çalışmaları başlığında verilenler dersimizi almak için önemli. Đlginç bir diğer bölüm de
rekabet ihlalleri. Kitapta, çok tartışılan, “Elektrik piyasasının yeniden yapılandırılması,
serbestleşmesi yatırım finansmanlarının özel sektöre yaptırılması mıdır?” sorusuna cevap ve
açıklamalar da bulacaksınız. Kitap bu yoğun içeriğine karşın çok rahat okunuyor.
Elektrik üretiminde şüphesiz en tartışılır kaynak nükleer güç.Nükleer enerjiyi yasal süreci
boyunca daha çok konuşur, irdeler olduk. Ne zaman santralların kurulacağı iller gündeme
gelse, tartışmalar artıyor. Evet diyenler ve karşı platformlar var. Nükleer enerji teknolojisinin
kamuoyumuzda yeterince bilinmediği ve aslında ülke çıkarlarımız açısından da yeterince
tartışılmadığı görüşündeyim. Nükleer elektrik piyasasına tüm öğeleri ile sahip olmak kolay bir
iş değil. Bu konuda sihirli değnek yok. Çok çalışmak gerek çok. Bilgilenme ve toplumsal
eğilim sonrasında ortaya çıkacak ortak akıl ile karar vermek, eyleme geçmek toplumsal
sancıyı azaltacaktır.
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Nükleer enerji konusunda önereceğim kitap, “Türkiye’nin Enerji Sorunları ve Nükleer
Gereklilik” adı ile çıkan, Bilgi Yayınevi ürünü. Yazar TUSAM (Türkiye Ulusal Güvenlik
Stratejileri Araştırma Merkezi) Başkan Vekili Ali Külebi kitabının özü için, “Türkiye’nin
enerjide dışa bağımlı olması ülke güvenliğini tehlikeye atacak boyuttadır ve bu tehlikeden
kurtulmanın tek yolu nükleer enerji sayesinde mümkün olabilir” diyor ve Külebi kitabında
nükleer enerjinin niçin bir ulusal zorunluluk olduğunu ispatlıyor. Ali Külebi ünlü ozanımız
Cahit Külebi’nin oğlu. A. Külebi’nin kitabında güzel bir Türkçe ve Cahit Külebi şiir tadını
bulacaksınız. Cahit Külebi’yi anımsayıp, birkaç dize eklememek olmaz.
Şimdi bir rüzgar geçti buradan
Koştum ama yetişemedim,
Nerelerde gezmiş tozmuş
Öğrenemedim.
Bu iki yeni kitap yanı sıra, çeşitli kaynaklardan öğrendiğiniz, benim de üzerlerinde yazdığım,
sizlere önerdiğim, iki çok da eski olmayan kitabı da sizlere anımsatmak istiyorum. Dr. Cenk
Pala’nın, “20. Yüzyılın Şeytan Üçgeni ABD_Petrol-Dolar, Petrol Krizlerinin Perde Arkası
(Yasak Elma Yayınevi)” ve Doç. Dr. Volkan Ediger’in “Osmanlı’da Neft ve Petrol (ODTÜ
Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve Đletişim)” adlı kitapları. Yazarlarımızın ikinci kitapları
gelecek. Değerli enerji uzmanlarımızın bu kitaplarını kaçırmamakta yarar var.
Sizlere, Avrupa Yenilenebilir Enerji Konseyi (EREC) ve Green Peace Uluslararası tarafından
hazırlanan “Enerji Devrimi-Sürdürülebilir Bir Dünya Đçin Enerji Yol Haritası” adlı küresel
enerji senaryosu raporunu da paylaşmak istiyorum. Bu raporu Green Peace web sitesinden
indirmeniz mümkün. Bu yaklaşımı, ortaya konan Enerji D(E)vrimi’ni okumak gerek. Son
önerim de bir süreli yayın. Ocak 2007’de yayımına başlanan TEMA Vakfı dergimiz
YEŞĐLĐZ. Keyifli ve neşeli yazıları inanın çok seveceksiniz. Her üyeliğin vakıf amacına
katkısını da unutmayınız. Đş günü, tatil günü keyif ve veriminizin yüksek olması dileği ile…..
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