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ENERJİ HUKUKU DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
•

Enerji Hukuku Dergisi altı aylık periyotlar halinde yayımlanan bir dergidir.

•

Derginin yazım dili Türkçe’dir. Yayın Kurulunun uygun gördüğü durumlarda
İngilizce yazılar da yayımlanır.

•

Dergiye gönderilecek yazılarda Enerji Hukuku Dergisi yazım kurallarına ve Türk
Dil Kurumu Yazım Kılavuzuna uyulması esastır.

•

Dergiye gönderilecek yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da
yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

•

Dipnotlar sayfa altında gösterilmeli, bibliyografya (kaynakçaya) yer verilmelidir.

•

Yazarlar; unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, iletişim adresleri ile telefonlarını
ve varsa e-posta adreslerini bildirmelidir.

•

Araştırma herhangi bir kurum tarafından destek görmüş ise, makalenin başlığının
son kelimesi üzerine (*) konularak, aynı sayfada dipnot olarak belirtilmelidir.

•

Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar Yayın Kurulunun incelemesine tabidir.
Yayın Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucu yazının yayımlanmasına,
yazarından düzeltme istenerek yayımlanmasına veya yayımlanmamasına karar
verilebilir.

•

Hakemli çalışmalar, Enerji Hukuku Araştırma Enstitü tarafından belirlenen
hakemin uygun görmesi halinde “Hakemli” olarak; hakem tarafından onay
alamayan makaleler, yazarın onayı olması halinde “Hakemsiz” olarak yayımlanır.

•

Hakem incelemesi için mail ya da herhangi bir yazılı yöntem ile inceleme talebinde
bulunulması gerekmektedir.

•

Değerlendirmeye alınan makalelerin yazarları ve hakemlerin adları karşılıklı olarak
gizli tutulur.

•

Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın, yazarına iade edilmez.

•

Yayımlanmak üzere gönderilen çeviriler için 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’na göre gerekli iznin alınmış olması gereklidir. Çevirilerin orijinal metni
ile birlikte gönderilmesi zorunludur.

•

Enerji Hukuku Dergisi, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dahil
olmak üzere, kabul edilen yazıların, tüm yayın haklarına sahiptir. Yazılan yazılar
için telif ücreti ödenmez.

•

Dergide yayımlanan yazılar, yazılan yazıdaki görüş ve düşüncelerin Enerji
Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşıldığı anlamına gelmez. Yazıların
sorumluluğu yazarlarına aittir.
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YAYIN YAZIM KURALLARI
•

İlk sayfada, Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş, 100-150 kelime arasında özet
(abstract) bulunması gereklidir.

•

Makalenin adının, anahtar kelimelerin Türkçe ve İngilizce olarak belirtilmesi
gerekmektedir. Beşer adet Türkçe ve İngilizce anahtar kelime bulunmalıdır.

•

Dergide yayımlanması istenen yazılar ‘Microsoft Word’ veya ‘Open Office’
programlarının formatlarında (.doc, .odt, .rtf, .txt) info@enerjihukuku.org.tr
adresine gönderilmelidir.

•

Yazarların iş adreslerinin, iş telefonlarının, sakıncası yoksa cep telefonlarının ve
e-posta adreslerinin makalenin sonuna eklenmesi gerekmektedir.

Makale yazılırken;
•

Microsoft Word veya Open Office programlarının formatlarında (.doc, .odt, .rtf,
.txt)

•

Yazı Karakteri: Times New Roman, 12 punto

•

Sayfa Yapısı: Kenar Boşlukları: Üst 3, Alt 3, Sağ 2, Sol 2 cm.

•

Satır Aralığı: Tek satır

•

Başlık: 14 punto, sayfa ortası, koyu, hepsi büyük harflerle.

•

Yazar Adı: 11 punto, sayfa ortası, koyu, sağa eğik harflerle.

•

Yazarın Bağlı Olduğu Üniversite ve Bölüm: 11 punto, sayfa ortası, italik.

•

Özet: 9 punto, koyu, çift sütun, iki yana dayalı.

•

Yararlanılan Kaynaklar: 9 punto, makalenin sonunda yer alacaktır.

•

İstenilen özelliklerde olmayan yazılar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
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EDİTÖRDEN
Dergimizin altıncı sayısında yeniden bir araya gelmiş bulunmaktayız. Yılda iki kez yayınlanan
dergimizde yine birbirinden değerli yazarların güncel meselelere ilişkin birbirinden değerli
makaleleri yer almaktadır. Geçtiğimiz sayımızda başladığımız hakem uygulaması bu sayımızda
da devam etmekte; bazı makaleler hakem incelemesinden geçmiş ve buna ilişkin bilgi makalenin
ilk sayfasında gösterilmiştir. Böylece dergimizin akademik yönden olgunlaşması ve daha uzun
yıllar bu alanda hizmet verecek olması harcanan emeklerin boşa gitmediğini göstermektedir.
2014 yılını acısı ve tatlısı ile geride bıraktığımız bir dönemdeyiz. 2014’de ülkemizin siyasi hayatı
bakımından oldukça hareketli bir yılı geride bıraktık. Siyasi gelecek bakımından önemli olan
ve öncesinde ciddi gelişmeleri yaşadığımız yerel seçimler 30 Mart’ta; bunun ardından doğrudan
halkoyu ile ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi ise 10 Ağustos’ta yapılmıştır. Her iki seçimde de küçük
bazı aksaklıklar dışında süreç başarıyla tamamlanmış ve ülkemizin demokrasi konusundaki
olgunluğu ortaya çıkmıştır. Yerel seçimlerin ardından yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin
ardından başbakan ve hükümet üyeleri değişmiş; tüm bu gelişmeler kısa bir süre içerisinde
herhangi bir olumsuzluğa fırsat vermeden hayata geçirilmiştir. Önümüzdeki aylarda bir de
genel seçim yaşayacağız. Umuyoruz ki 2014 yılında gösterdiğimiz demokratik olgunluğu genel
seçimlerde de ortaya koyarak güzel bir siyasi yarışmaya seyirci oluruz.
2014 yılı maalesef enerji alanında ülkemizde iki büyük acı yaşamış bulunmaktayız. Önce 13 Mayıs
2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde maden ocağında çıkan yangında 301 canımızı toprağa
verdik. Yerli kömür sahalarının etkin şekilde kullanılmasının cari açığı azaltacak önemlerden
birisi olarak sayılırken yaşanan bu kaza tüm ülkeyi derinden etkiledi. Bunun yaralarının sarıldığı
ve gerekli idari ve yasal tedbirler alındığı sırada 28 Ekim 2014 tarihinde Konya’nın Ermenek
ilçesindeki kömür madeninde yaşanan su bakını sonucunda 18 madencimizi kaybettik. Üst
üste yaşanan bu kazalar ülkemizdeki madencilik sektörünün ayrıntılı bir şekilde ele alınmasını
gerektirmiş; bu konuda gerekli idari ve yargısal süreçler halen devam etmektedir. Artan enerji
ihtiyacımızı karşılamak amacıyla yerli kaynaklara olan ihtiyacımız ortadadır ancak madenlerdeki
çalışmaların dünya standartlarında önlemler alınarak yapılması ve tek bir can kaybının daha
yaşanmaması en büyük temennimizdir.
Elektrik piyasasında temel düzenleme olan Elektrik Piyasası Kanunu tamamen değiştirilmiş ve
yeni kanun yürürlüğe girmiştir. 2014 yılında yeni kanundan dolayı gerekli ikincil düzenlemelerin
yapıldığına şahit olduk. Bu konuda EPDK’nın çalışmaları sonucunda çok sayıda yönetmelik
ve tebliğ çıkarılarak uygulamaya sokulmuştur. 2014 yılında görüşülmesi beklenen Doğalgaz
Piyasası Kanunu ise hazırlık çalışmalarının uzaması sebebiyle yasalaşmamıştır. Önümüzdeki
dönemde genel seçimin olduğu dikkate alındığında kanun tasarısının seçimlerden sonra yeni
yasama yılında meclise gelmesi muhtemel görülmektedir.
2014 yılında yaşanan önemli hukuki gelişmelerden birisi de elektrik faturalarından alınan kayıpkaçak bedellerinin hakkaniyete aykırı olduğuna ilişkin Yargıtay Hukuk genel Kurul kararıdır.
2011 yılında faturalarda ayrıca gösterilen kayıp-kaçak bedelinin haksız alındığı ve iadesi
gerektiği konusundaki abonelerin taleplerinin nihai temyiz mercii olan Yargıtay Hukuk Genel
Kurulunda makul bulunması üzerine çok sayıda davanın dağıtım şirketlerine aleyhine açıldığı
görülmektedir. Konuya ilişkin kısa bir yasal değişikliğin 2015 yılında genel seçimlerden önce
yapılması beklenmektedir.
Önümüzdeki yeni yılın daha güzel, bereketli ve huzurlu geçmesi ve yeni sayılarda görüşmek
					
dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyoruz.

						 Doç. Dr. Mehmet ÖZDAMAR
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Hakemli Dergi Hakkında
Enerji Hukuku Dergisinin ilk dört sayısının tamamlanması ve dergiye olan ilgi karşısında,
tarafımızda en başta var olan derginin sürdürülebilir olup olmadığı yönündeki endişe de
ortadan kalktı. Dergiye gösterilen bu ilgi, aynı zamanda beklentileri de arttırdı. Ne var
ki, bu yüksek ilgiye rağmen, dergimizin hakemsiz olması nedeni ile akademisyenlerin
makale vermekte tereddüt ettiğini gördük. Hem derginin içeriğinin zenginleştirilmesi,
hem de ortaya çıkan bu tereddütleri gidermek adına, beşinci sayımızla birlikte dergimizin
kısmen hakemli olarak çıkarılmasına karar verdik. Bu çerçevede, özellikle TÜBİTAK
bünyesinde ULAKBİM’de taranabilir olarak kabul edildikten sonra, dergimizin hem
tanınırlığının hem de prestijinin arttırılmasını hedefledik.
Bir makalenin hakem incelemesinden geçmesi, o makalenin bilimsel araştırma ve
yazma kurallarına uygun olarak kaleme alındığı, aynı zamanda bilimsel etik kurallarına
da uyulduğu anlamına gelir. Bu çerçevede konunun orijinal olması, başından sonuna bir
sistematik bütünlük içerisinde ele alınıp incelenmiş olması, ulaşılan sonuçların kendi
içerisinde çelişmemesi ve yayınlanabilecek bir olgunluğa erişmiş olması makalenin
hakem incelemesinden geçmesi için oldukça önemlidir. Ayrıca ilgili derginin yazım
kurallarına uyulup uyulmadığı da yayın kurulu tarafından gözetilir. Bir dergide hakemli
makalelerin yayınlanıyor olması derginin prestijini arttırmanın yanı sıra, yazarın
akademik yükseltilmelerinde de dikkate alınır. Özellikle, yardımcı doçent, doçent ve
profesör atamalarında önemlidir. Ancak bir makalenin hakem incelemesinden geçmiş
olması, sağladığı katkı anlamında, onun hakem incelemesinden geçmemiş bir makaleye
nazaran daha üstün olduğu ya da okuyucular için daha yararlı olduğu anlamına gelmez.
Hatta itiraf etmek gerekir ki, okuyucular çoğu kere, uzun ve bilimsel tartışmalara
boğulmuş makaleler yerine, daha kısa (8 -15 sayfa aralığında) ve doğrudan somut bir
sorunu çözen ya da onun çözümüne yönelmiş makaleleri tercih etmektedirler. Ne var
ki, salt somut bir sorunu çözmüş olması bir makalenin hakem incelemesinden geçerek
olumlu not alması için yeterli olmamaktadır.
Makalelerin hakem incelemesine gönderilmesi sırasında kör hakemlik sistemi tercih
edilmektedir. Başka bir ifade ile yazarın hakemi, hakemin de yazarı bilmesi mümkün
olmamaktadır. Bu yüzden makaleleri için hakem incelemesi isteyen yazarların hakem
ismi bildirmemelerini, makalelerinin hakem incelemesinden geçmemesi veya düzeltme
istenilmesi halinde, bir önceki paragrafta işaret ettiğimiz hususları da gözeterek bizlere
gönül koymamalarını özellikle istirham ediyoruz. Bu çerçevede, akademik yükseltilme
kriterleri dışında, makalelerin hakemsiz olarak yayınlanması halinde de aynı amaca
hizmet edeceğini özellikle belirtmek isteriz.
Enerji hukuku alanında önemli bir boşluğu doldurduğunu düşündüğümüz “Enerji
Hukuku Dergisine” desteğinizin artarak devam etmesi temennisi ile…
Saygılarımızla
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