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GGiirriiflfl

‹nsano¤lu varoluflundan beri enerji kullanma ihtiyac› duymufltur. Etraf›-

m›zda gördü¤ümüz ya da görmedi¤imiz her fley enerjiye sahiptir. Evrendeki

izlenebilen ya da izlenemeyen her olay s›ras›nda enerji kullan›l›r. Bu olaylar

s›ras›nda sürekli enerji dönüflümü söz konusudur. Günlük yaflant›m›zda ener-

jinin önemini vurgulamak için geliniz bir senaryo yazal›m: Bir kentte on katl›

bir binan›n sekizinci kat›nda oturuyorsunuz. Planlad›¤›n›z gibi iflinize gitmek

üzere sabah kalkt›n›z. Lavaboya gittiniz, anahtar› çevirdiniz, her zaman yanan

lambalar ›fl›k vermiyor. Muslu¤u açt›n›z su akm›yor. Sifonu çektiniz su yok.

Trafl olmak istiyorsunuz, su ve elektrik olmad›¤› için trafl olam›yorsunuz. Hiç

olmazsa kahvalt› yap›p evden ç›kay›m diyorsunuz, mutfa¤a yöneliyorsunuz,

ocak çal›flm›yor, gaz yok. Bir fleyler yemek istiyorsunuz, buzdolab›n› açt›n›z

bombofl; yiyecek yok. Olanlar da bozulmufl. Kahvalt›dan vazgeçtiniz, giyindi-

niz kap›dan ç›kt›n›z, asansöre yöneldiniz, asansör çal›flm›yor. ‹fle geç kalacak-

s›n›z, 8 kat› h›zla indiniz. ‹fliniz 15 km. ötede, araban›za bindiniz, konta¤› çe-

virdiniz motor çal›flm›yor. Toplu tafl›ma araçlar›na yöneldiniz gelmiyorlar, ya-

k›tlar› yok. ‹fl yerinde belli bir saatten önce bulunmak o günkü görüflmeler için

çok önemli,  koflmaya bafll›yorsunuz. 5 km. sonra ayaklar›n›z›n ba¤›n›n çözül-

dü¤ünü hissediyorsunuz. Su ar›yorsunuz yok, yiyecek yok. Çaresiz sahip ol-

du¤unuz birçok fleyden vazgeçiyorsunuz. Hayat›n›z› sürdürmek istiyorsunuz.

Bafl›n›z› sokacak bir yer olsa yine hayat›n›z› sürdürebilece¤inizi düflünüyorsu-

nuz. Do¤aya yöneliyorsunuz. Bulabildi¤iniz otlar› ve avlad›¤›n›z fleyleri ye-

meye bafllad›¤›n›z› görüyorsunuz. Bir ölçüde olsa mutlusunuz. O da ne? Gü-

nefl ›fl›klar›n› göndermede nazlanmaya bafllam›fl, do¤ada su kaynaklar› kuru-

yor. Yeflillikler yok olmaya bafll›yor. Etrafta yiyebilecek bitki ya da canl›lar

h›zla tükeniyor. Peki, flimdi soral›m: Burada ihtiyac›n›z olan fley ne? Cevap el-

bette ki “Enerji” olacak. Enerji olmadan insan varl›¤›n› sürdürebilir miydi?
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Ekonomide de¤iflmez bir kural vard›r: Bir mal›n ya da hizmetin k›ymetini

onun az ya da çok bulunmas› ve ona olan ihtiyaç belirler. Yukar›daki senaryo-

yu göz önüne getirdi¤inizde ihtiyac›n ne denli ön plana ç›kt›¤› görülür. 

EEnneerrjjiiyyee  ‹‹hhttiiyyaaçç  vvee  EE¤¤iittiimm

‹‹nncceelleemmee  vvee  BBuullgguullaarr

Yukar›daki tespitler do¤rultusunda enerji konusunu biraz daha açal›m:  

Enerji Türk halk› ve sanayicisi için çok önemli bir kavramd›r. Ülkemizin

çok de¤erli insanlar› daha iyi yaflamak istiyorlar. Bunun yolu da ihtiyaç duyu-

lan mal›n üretiminin artt›r›lmas›ndan geçer. Peki, üretimin temel girdisi nedir?

Cevap: Enerji.. Bir baflka deyiflle yaflamda hangi yoldan giderseniz gidin kar-

fl›n›za enerji ç›k›yor. Herkesin bildi¤i bir gerçe¤i tekrarlayal›m; var oluflun

kayna¤› enerjidir. Bütün dünyada, enerji ihtiyac› her geçen gün önemini art›-

r›yor. Uygarl›¤a ad›m›n› yeni atm›fl veya çok geliflmifl ülkelerde de böyle gö-

rülüyor. Enerjisi olan kendini güzel yönetiyor. Enerjisi çok fazla olan, hem

dünyay› yönetiyor, hem de gelecek nesillere esasl› bir alt yap› b›rakarak onla-

r›n dünyay› yönetmesine imkân sa¤l›yor. Ne dereceye kadar adaletli oldu¤u

tart›fl›lmakla beraber, geliflmifl ülkelerin gelecek nesilleri için ne derece avan-

taj sa¤lad›¤› aç›k olarak görülebilir. Enerji uygarl›¤›n, silah gücünün, ekono-

mik gücün, geliflmiflli¤in bir göstergesi durumundad›r. Yeni dünya siyasi, eko-

nomik ve co¤rafi haritalar›n›n çiziminde, enerji ya sebep ya da sonuç iliflkisi

veya belirleyici faktör olarak gösterilebilir.

Türkiye’nin ayd›nl›k olmas› ve hep ayd›nl›k kalmas›n› istiyoruz. Bu sebep-

le Türkiye’de enerji ve kalk›nma konulu bu sempozyumun, konular› tart›flmak

üzere bilimsel, endüstriyel ve stratejik bir platform oluflturaca¤›n› de¤erlendi-

riyoruz.

Her konuda ihtisaslaflmaya gidiliyor. Makine mühendisli¤i, inflaat mühen-

disli¤i, elektrik mühendisli¤i, elektronik mühendisli¤i, endüstri mühendisli¤i,

bilgisayar mühendisli¤i, yaz›l›m, donan›m, matematik, iflletme, sanayi, nükle-

er, çevre vb. yeni mühendislikler ihtiyaca göre ortaya ç›k›yor. 

Enerji, yenilenebilir enerji, nükleer enerji bafll› bafl›na bir mühendislik di-

siplini olarak muhtelif ülkelerde bafllat›lm›fl durumdad›r. Biz, enerji mühendis-

li¤inin yeni keflifleri de içermek suretiyle Türkiye’de önemli bir ihtiyac› kar-

fl›lamak üzere geliflece¤ini de¤erlendiriyoruz. Enerji Mühendisli¤i e¤itimi ve

ö¤retimine katk› sa¤lamak istiyoruz. TÜB‹TAK’›n ve YÖK’ün bu konudaki

teflebbüslere önemli deste¤inin olaca¤›n› de¤erlendiriyoruz. Amerika’da,
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Avustralya’da, Japonya’da, Çin’de ve muhtelif üniversitelerde enerjiyle ilgili

konularda lisans ve lisansüstü ö¤renimi yap›lmaktad›r. Konuyla ilgili baz› üni-

versiteler ve bölümleri afla¤›dad›r;

• Massachusetts Lowell Üniversitesi - Günefl Enerjisi Mühendisli¤i

• New South Wales Üniversitesi - Fotovoltaik ve Yenilenebilir Enerji 

Mühendisli¤i

• Zhejiang Üniversitesi – Makine ve Enerji Mühendisli¤i 

• Nagoya Üniversitesi – Kuantum Bilimi ve Enerji Mühendisli¤i 

• Tohoku Üniversitesi - Kuantum Bilimi ve Enerji Mühendisli¤i 

• Chonnam Ulusal Üniversitesi – Çevre ve Biyoteknoloji 

• Miyazaki Üniversitesi – Enerji Mühendisli¤i 

• Budapeflte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi – Enerji Mühendisli¤i 

• Nanjing Havac›l›k ve Uzay Üniversitesi – Enerji Mühendisli¤i 

• Helsinki Teknoloji Üniversitesi- Enerji Mühendisli¤i

Mühendisler, genelde dünyadaki her yanl›fltan sorumlu tutulurlar. Yanl›fl

flehirleflme, do¤an›n tahrip edilmesi, çevrenin kirletilmesi, trafik, sera gaz›,

nükleer kaynakl› sorunlar vb. tehlikelerin sorumlusunun asl›nda mühendisler

de¤ildir. Mühendislerin görevi insanl›¤a ve uygarl›¤a hizmet etmektir. Mühen-

dislik eti¤i bunu gerektirir.

Enerji konusunun, bu ve benzer sempozyum, kongre ve panellerde teorik

ve somut çözümlerin önerildi¤i bir platformlar olmas›n› diliyoruz. Bahçeflehir

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve üniversitelerimiz, konuk üniversiteleri-

mizin mühendislik fakülteleri ülkenin endüstriyel sorunlar›na çözüm bulacak

de¤erli teknik elemanlara sahiplerdir. Ekonomik yarar her teflebbüste vazgeçil-

mez birinci unsurdur. Ülkenin enerji ve kalk›nma sorunlar›n› di¤er bilim dal-

lar›ndan, iktisat fakültelerinden soyutlamak mümkün de¤ildir.

Enerji, uygarl›¤a ihtiyaç duyan her toplumun ›fl›¤›d›r. Keflif yapan bilim

adamlar›n›n dilinden ve renginden konuflmak yerine, onlar›n insanl›¤a sa¤la-

d›¤› uygarl›k yararlar›n›n konuflulmas› insano¤lu taraf›ndan düflünülüp takdir

edilmektedir. 

‹lim, bilim evrensel olup, insanl›¤›n refah› ve mutlulu¤u için gereklidir. ‹li-

min, bilimin, enerji ve gücün, birilerinin ötekilerini kalk›nd›rmas› için gerek-

lidir. Biz, insanl›¤a ve uygarl›¤a katk›da bulunmak için, ilimden, bilimden,
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enerjiden faydalanmak istiyoruz. ‹lmimiz, bilimimiz ve potansiyel gücümüz

bu amaçlara ulaflmada güvencemiz olacakt›r. 

Bugün Türkiye’de çok de¤erli bilim adamlar›na sahibiz. Yeni bulufllar›n

yap›lmas› güçtür, fakat her yeni bulufl daha k›ymetlidir. Bilimin ve bilim ada-

m›n›n önünde hiçbir engelin bulunmad›¤› bir bürokrasi, kamusal, kurumsal ve

kiflisel teflvikler takdir edilecektir. Paran›n, bilginin ve teknolojik uygulaman›n

bir araya getirildi¤i laboratuvarlar›n, organize sanayi bölgelerinin, teknopark-

lar›n geliflmesi ülkenin kaderini ayd›nlatmaktad›r. Türkiye’nin ve dünyan›n bi-

ze ve insano¤luna yarafl›r bir yaflam platformu olmas›na katk› sa¤lamak hepi-

mizin görevidir. Bu duygularla say›n bilim adamlar›n›n yapt›klar› çal›flmalar›,

onlara bu imkân› verenleri ve bilimsel-kurumsal destek sa¤layan organizas-

yonlar› takdirle an›yoruz. 

Uygarl›k ve enerjiyle ilgili bu bayrak yar›fl›nda; 2000’li y›llar›n gelece¤in-

de genç nesilden, bilim dünyam›zda yapaca¤›m›z çal›flmalarda büyük bir kefl-

fetme, üretme, çal›flma ata¤› bekliyoruz.    

Enerji konusunda dünyadaki geliflmeleri takip eden, hem kendi sorunlar›-

n› çözebilen, hem de insanl›k âlemi için yararl› projeler gelifltiren, bilimsel bir

altyap› yararl› olacakt›r. Bu bilgiler teorik olarak da üniversitelerde ö¤retil-

mekte, konuyla ilgili araflt›rmalar üniversitelerin araflt›rma enstitülerinde veya

teknoparklar›nda yap›lmaktad›r. Bir yerde bu bilgilerin uygulamaya dökülme-

si, elde edilen somut projelerin insanl›k yarar›na kullan›lmas› önemli bir faali-

yettir.

SSoonnuuçç  vvee  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeelleerr

Türkiye’de yaklafl›k 20 üniversitede teknoparklar kurulmufltur. Bu tekno-

parklar›n bilimsel aya¤›n› üniversiteler olufltururken, sanayi ve finans gibi iki

aya¤a daha ihtiyaç duyulmaktad›r. Bütün dünyada bu model önemli olup, ül-

kelerin geliflim arac› olarak kullan›lmaktad›rlar. Yeni teknolojiler üreten mer-

kezlere önemle ihtiyaç duyulmaktad›r. Ö¤rencilerin ürettikleri projelerin en-

düstriye ve yurt d›fl›na pazarlanmas›, yeni bulufl fuarlar›n›n organize edilmesi

yararl› olacakt›r. Bu kapsamda mekanik, malzeme, yap›, elektrik-elektronik,

otomasyon, savunma sanayi alanlar›nda üretilebilecek pek çok proje olabilir.

Özellikle enerjiyle ilgili hidrolik, do¤algaz, kömür enerjilerinin verimli üretim

ve kullan›lmas›nda daha yap›lacak incelemeler mevcuttur. Bu arada hidrojen

enerjisi, nükleer enerji ve günefl enerjisi keflfedilmeye ve kullan›lmaya müsa-

it ve yayg›n olanlard›r. Özellikle genç bilim adamlar›n›n keflfedici bir ruhla ça-

l›flmalar›na yön vermeleri önem arz etmektedir. 
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Son zamanlarda Nobel Ödülü Türkiye’de ihtiyaç hissedilir bir konu olma-

ya bafllam›flt›r. Gerekli organizasyonlar yap›ld›¤› takdirde, zeki ö¤rencilerin

keflfedilmesiyle, çal›flma ortam›n›n ayarlanmas›yla bu noksanl›¤›n giderilebi-

lece¤ini de¤erlendiriyoruz. Çal›flma ortam›nda organizasyona ba¤l› bozukluk-

lardan kaynaklanan kay›plar›n az oldu¤u, verimlili¤in ve üretimin çok oldu¤u

bir bilim ve araflt›rma dünyas›n› özlüyoruz. Varl›¤›n, bilginin, yard›mlaflman›n

bölüflülebilir de¤erler oldu¤unu, yoklu¤un bölüflülemeyen bir olumsuzluk

içerdi¤ini unutmamak gerekir.

Türkiye’de enerji ve kalk›nma, kinetik enerji ve vola gibi, birbirini tamam-

layan ve gelifltiren, birbirine ihtiyaç duyan iki önemli vas›ft›r. Geliflme ve kal-

k›nmayla ilgili söz konusu enerjinin 80 y›l› aflk›n Cumhuriyet tarihimizde en

üst düzeyde ihtiyac›n›n hissedildi¤i bir döneme giriyoruz. Türkiye’nin kalk›n-

mas› enerjisi oldu¤u müddetçe kalk›nma ihtiyaçlar› süreklilik kazanacak, bu

ihtiyaçlar ayn› zamanda enerjinin üretim ve gelifliminin sebebini oluflturacak-

t›r. Türkiye’nin genç nüfusu ve genç bilim adamlar›yla, kazan›lm›fl tecrübele-

riyle esasl› bir enerji ve kalk›nma alt yap›s›na ve formülasyonuna sahip oldu-

¤unu de¤erlendiriyoruz. Enerjiyle ilgili her olumlu katk›, ülkenin kendi kay-

naklar› kullan›larak üretilmeli ve de¤erlendirilmelidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirasç›lar›, bilimle u¤raflan genç

nesildir. Bu genç nesil Türkiye’nin umudu, gelece¤i, potansiyel ve kinetik

enerjisidir. Yeni umutlara, yeni kefliflere bu genç nesil ile ulaflaca¤›z.
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