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Say›n valim, de¤erli rektörler, rektör yard›mc›lar›, ö¤retim üyeleri ve ko-

nuklar, Türkiye’de I. Ulusal Enerji ve Kalk›nma Sempozyumu’na hepiniz hofl

geldiniz. 

Birbirinden de¤erli kat›l›mc›lar› bir araya getiren bu organizasyonda eme-

¤i geçen, çok büyük bir gayret ve özveri ile çal›flt›klar›n› bildi¤im iki kifliye

özellikle teflekkür ederek sözlerime bafllamak istiyorum. Bunlardan biri Bah-

çeflehir Üniversitesi’nin çok de¤erli ö¤retim üyesi Prof.Dr. Oktay Aln›ak, di-

¤eri de TASAM’›n çok de¤erli Genel Müdürü Atilla Sand›kl›. Tabi onlar›n

nezdinde Türkasya Stratejik Araflt›rmalar Merkezi’nin ve Bahçeflehir Üniver-

sitesi’nin yöneticilerine ve tüm çal›flanlar›na da teflekkürlerimi sunuyorum.

De¤erli konuklar, dünyada petrol ve enerji kaynaklar›n›n siyasal perspek-

tif ve stratejiler ile iliflkilendirildi¤ini, onlar› etkiledi¤ini, hatta s›n›rlar›n bile

de¤iflmesine neden oldu¤unu hepimiz biliyoruz. Tarihte de bunlar›n benzerle-

rini yaflad›k. Bugünlerde de aynen böyle bir dönemi yafl›yoruz. Bir taraftan

petrol fiyatlar› art›yor, bir taraftan yeni enerji kaynaklar› tart›fl›lmaya bafllan›-

yor. Türkiye’de nükleer enerji y›llardan beri tart›fl›l›yor. Ve ayn› bak›yoruz,

70–80 y›l önce oldu¤u gibi baz› siyasal hatta askeri geliflmeleri de hala enerji

sorunu ile ve enerji kaynaklar›yla aç›klayabilmek mümkün. Ve böyle aç›kla-

yanlar da var. Dolay›s›yla bu konu, enerji konusu, enerji politikalar› konusu,

kalk›nma konusu, her zaman oldu¤u gibi yine tüm s›cakl›¤› ile Türkiye’nin

gündeminde. Bütün dünyan›n gündeminde, ayn› flekilde Türkiye’nin günde-

minde. ‹flte Bahçeflehir Üniversitesi ve TASAM iflbirli¤i ile gerçekleflen bu

sempozyum,  bu sorulara, bu sorunlara, çok de¤erli bilim adamlar›yla, çok de-

¤erli kat›l›mc›larla ve çok de¤erli uygulamac›larla ›fl›k tutmay› amaçl›yor. 

Bahçeflehir Üniversitesi’nin rektörü olarak her fleyden önce söyleyeyim,

bizler, hep bir üniversitesinin, bir ö¤retim kurumunun iki temel ifllevi oldu¤u-

nu düflünüyoruz. Bunlardan birincisi e¤itme iflidir. Yani kendi önüne gelen,

ÖSS s›nav›n› kazan›p kendi önüne gelen ö¤rencilere iyi bir e¤itim verme ifli-

dir. Ama bunun yan›nda bir önemli ifllevi daha oldu¤unu düflünüyoruz. Bu da

toplumun refah›n›n, mutlulu¤un artmas›na, buna yönelik çözümlerin üretilme-

sine, yeni stratejilerin gelifltirilmesine, bu yönde bilimsel çözümler üretilmesi-

ne katk›da bulunmak, hatta ön ayak olmakt›r. Ayr›ca özellikle bu çözümleri
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üretecek, bu stratejileri gelifltirecek kiflileri e¤itmenin yan› s›ra, bu stratejilerin

geliflmesine de f›rsat tan›makt›r. 

Türkiye’de bu stratejileri üretebilecek, bu stratejileri gelifltirecek gerek

enerji, gerek baflka alanlarda; gerek siyasal, gerek kültürel, gerek sosyal her

alanda stratejiler üretebilecek; Türkiye’nin önündeki on y›llar›n, yirmi y›llar›n

stratejilerini gelifltirebilecek bir ülke olmas› için çal›flabilecek insan potansiye-

linin Türkiye’de var oldu¤una inan›yorum. Bilim adam›n›n var oldu¤una ina-

n›yorum. Ama maalesef, bunlar› organize edebilecek ve di¤er ülkelere g›pta

ile bakt›¤›m›zda gördü¤ümüz bu organizasyonlar› kurabilecek bir devlet- bi-

lim dünyas› ve devlet- ifl dünyas› iflbirli¤ini Türkiye’de görmüyoruz. Bu ne-

denle, Bahçeflehir Üniversitesi, bir e¤itim kurumu olarak, bu iflbirli¤ini sa¤la-

yacak organizasyonlara katk›da bulunma çabas›ndad›r. Umuyoruz ki, Türkiye

bundan böyle sadece bu günü yaflayan de¤il, on y›llar›n› yirmi y›llar›n› tasar-

layabilen, düzenleyebilen, stratejilerini gelifltirebilen ülke olacakt›r. Türkiye

yan› bafl›ndaki geliflmeleri sadece radyodan televizyondan ö¤renen de¤il, onu

da yönlendirebilen bir ülke olacakt›r. Bugün buradaki çok de¤erli kat›l›mc›lar-

la birlikte, enerji alan›nda bir kap› açmaya, bundan önce yap›lanlara bir nebze

olsun katk›da bulunmaya çal›flaca¤›z. Bugünkü toplant›ya kat›lan çok de¤erli

üniversitelerin de¤erli yöneticilerine, ö¤retim üyelerine, baflta Enerji Piyasas›

Düzenleme Kurulu olmak üzere, de¤erli kurumlar›m›z›n temsilcilerine, yöne-

ticilerine, TASAM’›n de¤erli yöneticilerine ve üyelerine, çok de¤erli kat›l›m-

c›lara, bas›n mensuplar›na, ö¤retim üyelerine çok teflekkür ediyorum. 

Bu sempozyumun çok baflar›l› geçmesini diliyor ve katk›da bulundu¤unuz

için hepinize bir kez daha teflekkür etmeyi bir borç biliyor ve sayg›lar›m› su-

nuyorum. 
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