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EEnnvveerr YYÜÜCCEELL

Say›n Vali, Say›n Rektörler, çok de¤erli akademisyenler, bilim adamlar›,

Bahçeflehir Üniversitesi’ne hofl geldiniz. Hepinizi sayg›yla, sevgiyle selaml›-

yorum.

Bu sempozyumun üniversitemiz çat›s› alt›nda yap›lm›fl olmas› bizlere gu-

rur veriyor. Biz genç bir üniversiteyiz, daha yedinci e¤itim ö¤retim y›l›n› bi-

tirmek üzereyiz. Türkiye’nin hatta dünyan›n gündeminde olan enerji konusu

ile ilgili bir sempozyumun burada yap›lm›fl olmas› gerçekten bizler için gurur

vesilesi. TASAM’a, Bahçeflehir Üniversitesi Rektörlü¤ü’ne, çal›flanlara, di¤er

üniversite temsilcilerine;  hepsine çok teflekkür ediyorum.

Kalk›nman›n sürdürülebilir olmas› konusunda arkadafl›m›z enerjiden söz

etti. Ben de flundan söz etmek istiyorum. Türkiye’nin gündeminde kalk›nma

ile ilgili, büyüme ile ilgili zaman zaman rakamlar bir bak›yorsunuz tavana ç›-

k›yor, bir bak›yorsunuz tabana iniyor. Bunlar›n nedenini Türkiye’de e¤itim se-

viyesinin yeterli seviyede olmamas›na ba¤l›yorum. Yani e¤itimin Türkiye’de

veya bir ülkede belli seviyelere ç›kmad›ktan sonra kalk›nman›n sürdürülebilir

olmas› mümkün de¤ildir. 

Türkiye’nin iki nedenle bana göre bu konuya çok önem vermesi gerek-

mektedir. Sizlere enerji ile ilgili, dünyadaki enerji sorunlar› ile ilgili, kaynak-

lar› ile ilgili konuflmak istemiyorum, haddim de de¤il zaten. Ama bir fleye dik-

katinizi çekmek istiyorum. Ülkelerin kalk›nm›fll›¤›n›n göstergelerinden bir ta-

nesi de zannediyorum kifli bafl›na tüketti¤imiz enerjidir. Türkiye bunu ne ka-

dar tüketiyor? Kalk›nm›fl ülkeler ne kadar tüketiyor? Zannediyorum, rakamlar

belki birazdan veya bugün söylenecektir. (Fark çok azd›r). Onun için, bana gö-

re, konunun Türkiye’nin gündeminden hiç ç›kmamas› gerekiyor. ‹kincisi gü-

venlik aç›s›ndan Türkiye gördü¤üm kadar›yla, okuduklar›m kadar›yla, bir

enerji koridoru haline geliyor. Bu konuyla ilgili de Türkiye’nin çok dikkat edip

üzerine düflmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili, buna benzer panellerin, konfe-

ranslar›n, sempozyumlar›n çok s›k yap›lmas›n›, daha fazla yap›lmas›n› hep ar-

zu edelim. Biz bu sene Enerji Mühendisli¤i bölümü açmak istedik, YÖK’e

müracaatta bulunduk. Türkiye’nin gündemi bu dedik. Henüz daha net bir ce-

vap alamad›k. Biz yeni üniversite oldu¤umuz için, bir vak›f üniversitesi oldu-
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¤umuz için, “Önce bir devlet üniversitesinde olsun, ondan sonra siz” dediler,

belki do¤rudur, bilemiyorum ama, art›k Türkiye’nin devlet, vak›f, özel; bunla-

r› çok s›k gündeme getirmemesi gerekti¤ine inan›yorum, çünkü devletin üni-

versiteleri var tabii ama vak›f da devletindir. Baflka devletimiz yok, dolay›s›y-

la hepimizin amac› gerek kamusal destekle, vak›f deste¤iyle, gerekse vatan-

dafllar›n deste¤iyle aç›lm›fl olan bu yetkin kurumlar› hizmete açmakt›r; herkes

insanl›¤a hizmet ediyor, herkes bu ülkeye hizmet ediyor, dünyaya hizmet edi-

yor. Türkiye’de bu okullar›n bu kurumlar›n da önünün aç›k olmas› gerekmek-

tedir. Bu konferans›, paneli, sempozyumu tertip edenleri tekrardan kutluyo-

rum, tebrik ediyorum. Üniversitemiz her zaman bu konuda ev sahipli¤i yap-

maya haz›r oldu¤unu söylüyor; hepinizi sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum.
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