
 

          

Hava Orgeneral Hasan AKSAY

Harp Akademileri Komutanı,

 

1947 yılında Ödemiş’te doğan Hava Orgeneral Hasan AKSAY, 1967 yılında Hava Harp Okulundan mezun olmuş, 1969 yılında uçuş eğitimini

tamamlayarak Türk Hava Kuvvetleri saflarına katılmıştır.

1979 yılında Hava Harp Akademisine girmiş 1981 yılında Kurmay Subay olarak mezun olmuştur.

Orgeneral Aksay, muhtelif görevlerde bulunduktan sonra 1989‐1991 yılları arasında Kanada’da Askeri Ataşesi, İtalya’nın Ghedi Hava Üs’sünde ve Bosna‐

Hersek’te Barışı Koruma Harekatı kapsamında 162’nci Hava Birlik Komutanı olarak yurtdışı görevlerinde bulunmuştur.

1994’te Tuğgeneral, 1998’de Tümgeneral, 2002’de Korgeneral rütbesine ve 2007 yılında Orgeneralliğe terfi eden Orgeneral Hasan Aksay, Harp Akademileri

Komutanlığı görevine atanmıştır.

Hava Orgeneral Hasan Aksay 1974 Kıbrıs Barış Harekat gazisi olup, ayrıca olağanüstü hal bölgesinde bölücü unsurlarla yapılan mücadeledeki başarılı

çalışmaları nedeniyle Gnkur. Bşk.lığı tarafından Üstün Cesaret ve Feragat ve TSK. Başarı Madalyaları ile taltif edilmiştir. Ayrıca NATO Madalyası

sahibidir.

Orgeneral Hasan Aksay, evli olup, iki çocuk sahibidir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natıg ALIYEV

Sanayi ve Enerji Bakanı, Azerbaycan

 

1947’de doğan  Natig Aliyev,  1970’te M.  Azizbekova Azerbaycan  Petrol ve Doğal Gaz Enstitüsü’nden  dağlık bölgeler  jeoloji mühendisliği alanında lisans

derecesiyle mezun  olmuştur.  Aliyev,  1974’ten   itibaren   jeoloji ve mineraloji bilimleri alanında  doktora  eğitimi almıştır.  Dr.  Aliyev 1993   ilâ  2003  yılları

arasında  Azerbaycan  Cumhuriyeti Devlet  Petrol Şirketi’nin   (SOCAR)  başkanlığını yürütmüştür.  Dr.  Aliyev,   şirkette hem  Başkanlık  hem  de Yönetim

Kurulu Başkanlığı görevlerini yerine getirmiştir.

Dr. Aliyev, 9 Aralık 2005’te Azerbaycan Cumhuriyeti Sanayi ve Enerji Bakanı olarak atanmıştır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr.Mohamed AWAD

Mısır Elektrik Holding Başkanı, Mısır

 

24 Haziran 1943’te doğan Dr.Mohamed Awad, 1965’te elektrik güç mühendisliği lisans derecesiyle üniversiteden mezun olmuştur. Awad, 1973’te elektrik

yüksek voltaj alanında yüksek lisans derecesi ve 1975’te elektrik güç mühendisliği alanında doktora derecesi almıştır.

Dr.Awad, Aralık 2001’den bu yana Mısır Elektrik Holding Başkanlığını yürütmektedir. Dr.Awad 1996 ile Kasım 2001 arasında Mısır Elektrik İdaresi

Planlama, Mühendislik ve Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1993 ile 1996 arasında Kuzey Yukarı Mısır Elektrik Bölgesi

Başkanlığını üstlenmiştir.
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Dr.Awad 1972’den bu yana uluslararası Cigre (Uluslararası Büyük Elektrik Sistemleri Konseyi) konferanslarında 29 bildiri sunmuştur. Dr.Awad’in

uluslararası dergilerde yayınlanan veya sempozyumlarda sunduğu 68’den fazla bildirisi bulunmaktadır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aurelia BOUCHEZ

Bölgesel, Ekonomik ve Çok Taraflı İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili, NATO

 

Aurélia Bouchez, kariyerine 1982 ilâ 1984 arasında Paris Şehri Yönetiminde başlamış ve 1984 ilâ 1989 arasında Paris Şehri Uluslararası İlişkiler Direktör

Yardımcısı olarak çalışmıştır. Bouchez 1989 ilâ 1993 arasında uluslararası ilişkilerden sorumlu redaktör görevini üstlendiği Fransa Dışişleri Bakanlığı

Avrupa Direktörlüğünde çalışmıştır. Bouchez daha sonra çeşitli organizasyonlarda ve misyonlarda siyasi danışman, misyon sorumlusu ve genel sekreter

yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Bouchez, 2003’te Avrupa İşbirliği Direktörlüğü’nde Orta Avrupa’dan sorumlu Direktör Yardımcısı olarak Fransa Dışişleri Bakanlığına dönmüştür. Bouchez

daha sonra dışişleri konularında danışman olarak Kıta Avrupası Direktörlüğünde Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan sorumlu Direktör Yardımcılığına

getirilmiştir.

Bouchez, 2007’nin sonunda Dışişleri Bakanlığı tarafından NATO Uluslararası Sekreterliğine Bölgesel, Ekonomik ve Çok Taraflı İşlerden Sorumlu Genel

Sekreter Yardımcısı Vekili olarak atanmıştır

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Merrly BURPOE

Rusya ve Avrasya Daire Başkan Vekili, Politika ve Uluslararası İşler Bölümü, Enerji Bakanlığı, ABD

 

Merrly Burpoe, ABD Enerji Bakanlığı Politika ve Uluslararası İşler Bölümü Rusya ve Avrasya İşleri Dairesi Direktör Yardımcısıdır.

Burpoe, bu görevi üstlenmeden önce 12 yıl boyunca özel sektörde çalışmıştır. Burpoe, Aria Strategies’in kurucusudur. Burpoe daha öncesinde El Paso

Corporation’da Uluslararası ve Federal Hükümet İşleri Direktörü ve Fosterl Wheeler Corporation’da Uluslararası Proje Finansman Direktörü olarak

çalışmıştır. Burpoe, kamu sektöründe ise Overseas Private Investment Corporation’ın (OPIC) Yatırım Geliştirmeden sorumlu Başkan Yardımcısı Vekili

olarak da görev yapmış ve öncesinde yine OPIC’te Orta Avrupa ve Eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri Müdür olarak çalışmıştır. Burpoe, 1988 ile 1996

arasında çalıştığı OPIC’te Feragat Madalyasıyla ödüllendirilmiştir. Burpoe Amerikan‐Türk Konseyi Yönetim Kurulu’nda ve bu konseyin Enerji

Komisyonu’nda görev yapmıştır.

Burpoe, Virginia Üniversitesi uluslararası ilişkiler bölümünden lisans ve Thunderbird Uluslararası İş İdaresi Yüksek Lisans Okulu’ndan master diploması

almıştır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roxanne DECYK,

Kurumsal İlişkiler Direktörü, Shell

 

Roxanne Decyk, kariyerinin başlarında ABD’deki büyük bir hukuk firmasında avukat olarak görev yapmış; reklamcılık ve halkla ilişkiler alanlarında

çalışmıştır. Decyk, 1991 ilâ 1997 yılları arasında Amoco Oil Corporation’da Ticari Yakıtlar Başkan Yardımcılığı, Polimer Üst Düzey Başkan Yardımcılığı gibi

görevlerde bulunmuş; şirket düzeyinde strateji, planlama ve ekonomi alanlarında yöneticilik yapmıştır.

Çok sayıda sanayi ve toplum örgütünde faal olarak görev alan Roxanne Decyk, hem ABD’de hem de İngiltere’de birçok şirkette yürütme dışı işlerden

sorumlu direktör olarak çalışmıştır. Deyck, şu anda tazminat komitesine başkanlık yaptığı Snap‐On Inc. yürütme dışı işlerden sorumlu direktör olarak

görev yapmaktadır. Decyk, şirket yönetimi alanında doktora eğitimi yaptığı Oxford Üniversitesi’nden sonra Shell’e katılmıştır. Decyk Temmuz 2005’te

Royal Dutch Shel plc’de Şirket İşleri Direktörü olarak atanmış; Ekim 2007’de Yönetim Kurulu Üyesi olmuş ve Nisan 2009’da da Şirket İşleri ve

Sürdürülebilir Gelişim Direktörü görevine getirilmiştir

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Petar DIMITROV, Ekonomi ve Enerji Bakanı, Bulgaristan

 

27  Ocak  1949’da  Plovdiv  bölgesinin  Klisura   şehrinde doğan  Petar  Dimitrov,  Moskova  Ekonomi  ve  İstatistik  Enstitüsü’nde ekonomi  alanında  doktora

yapmıştır.  Dimitrov aynı enstitüde Yönetim  Teorisi alanında ve Nottingham  Trent Üniversitesi’nde Yönetim  alanında uzmanlık eğitimi almıştır.  Varna

Ekonomi  Üniversitesi’nde  ders  veren  Dimitrov,  daha   sonra  bu  üniversitede  Rektör  Yardımcılığı  görevine  getirilmiştir.  Dimitri,   ayrıca  üniversitenin

Toplumsal Yönetim Bölümünde doçent olarak görev yapmış ve Yönetim Yüksek Okulunun Başkanlığını yürütmüştür. 1994’ten itibaren milletvekili olarak

meclise giren Dimitrov, 2005 ilâ 2007 yılları arasında Ulusal Mecliste Bütçe ve Finans Komisyonuna başkanlık etmiştir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti

 

1949 yılında Orduʹda doğdu. İlk, ortaokul ve lise öğrenimini Orduʹda tamamlayan Güler, 1972 yılında ODTÜʹden Metalürji Mühendisi olarak mezun

oldu. Güler, aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaptı. Dr. M. Hilmi Güler, bazı üniversitelerde asistan ve öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Dr. Güler çeşitli sanayi ve bilimsel araştırma kuruluşlarında proje yöneticiliği ve yöneticilik pozisyonlarında görev yaptı; ayrıca çeşitli kamu ve özel sektör

kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği ve yönetici olarak çalıştı.

Evli ve iki çocuk babası olan ve İngilizce bilen Dr. Mehmet Hilmi Güler, Araştırma ve Geliştirme, Yatırım, Proje Yönetimi, Şirketlerin Yeniden

Yapılanması ile Etkinlik ve Verimlilik konularında danışmanlık yaptı.

2003 seçimlerinde milletvekili seçilen Dr. Güler, bugün Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıdır. Dr. Güler evli ve iki çocuk babasıdır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Admiral Cem GÜRDENİZ

Mayın Filosu Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye

 

1958 yılında doğan Tümamiral Cem Gürdeniz, 1979 yılında Deniz Harp Okulu’ndan mezun olmuştur. Mesleki kariyerinde, Firkateyn Komutanlığı ve

Muhrip Filotillası Komodorluğu dahil olmak üzere, muhrip ve firkateynlerde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Donanma Komutanlığı ve Kuvvet

Komutanlığı Karargâhlarında çeşitli zamanlarda Proje Subaylığı, Kısım Amirliği, Personel, Harekât Ve Plan Prensipler Daire Başkanlıklarında karargah

görevlerini de yerine getirmiştir.

Tümamiral Gürdeniz Uluslararası İlişkiler dalında Deniz Harp Okulunda lisans, ABD Naval Postgraduate Okulunda İşletme dalında ve Brüksel

Üniversitesinde Uluslararası Politika dalında yüksek lisans eğitimlerini tamamlamış, ayrıca Deniz Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisinden

mezun olmuştur.

2004 yılında Tuğamiral rütbesine terfi eden Tümamiral Gürdeniz, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Strateji ve Andlaşmalar Daire Başkanlığı, Plan Prensipler

Başkanlığı ve Çıkarma Gemileri Komutanlığı görevlerini yürütmüştür. 2008 yılında Tümamiralliğe terfi eden Tümamiral Gürdeniz hâlen Mayın Filosu

Komutanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kostas HATZIDAKIS,

Kalkınma Bakanı, Yunanistan

 

Kostas Hatzidakis 1965’te Girit’te doğmuştur. Hatzidakis Ocak 2009’da Kalkınma Bakanı olarak atanmıştır.

Hatzidakis, Eylül 2007 – Ocak 2009 arasında Ulaştırma ve İletişim Bakanı olarak görev yapmıştır. 1994ʹten 2007’ye kadar Avrupa Parlamentosu Üyesi

olarak görev yapan Hatzidakis, 2.5 yıl boyunca Avrupa Parlamentosu’nda Ulaşım ve Bölgesel Politikalar Komitesi Başkanlığını yapmıştır.

Bakan Hatzidakis Atina Üniversitesi’nde hukuk eğitimi almış ve Kent Üniversitesi’nde İletişim ve Görüntü Çalışmaları alanında yüksek lisans yapmıştır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Maria van der HOEVEN,

Ekonomik İlişkiler Bakanı, Hollanda

13 Eylül 1949 tarihinde doğan Maria van der Hoeven, kariyerine öğretmen olarak başlamıştır. Öğretmenliğin ardından birçok eğitim kurumunda okul

danışmanlığı ve yöneticilik yapan van der Hoeven, Hristiyan Demokrat İttifakı adına Maastricht Belediye Meclisine seçilmiştir. Van der Hoeven daha sonra

Temsilciler Meclisine girmiş; 2002’de Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı ve 2007’de Ekonomik İlişkiler Bakanı olarak atanmıştır. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambassador Richard JONES

Direktör Yardımcısı, Uluslararası Enerji Ajansı

 

 1950 doğumlu olan Uluslararası Enerji Ajansı Direktör Yardımcısı Richard H. Jones, Ortadoğu siyasetinden ticari müzakerelere ve güvenliğe kadar çeşitli

alanlarda siyaset ve diplomasi deneyimine sahiptir ve dört farklı ülkede Amerika Birleşik Devletler Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

Büyükelçi Jones, diplomatik kariyeri boyunca, büyük bir siyaset deneyimi kazanmış; uluslararası petrol şirketleriyle görüşmeler gerçekleştirmiş;

Bakü‐Tiflis‐Ceyhan boru hattı için irtibat noktası olarak görev yapmış; petrol konusundaki siyasi hareketlerdeki gelişmeler konusunda analizler ve raporlar

hazırlamıştır.

Büyükelçi Jones, Wisconsin Üniversitesi’nden İş Yönetimi/İstatistik Bölümünde doktora yapmıştır. Arapçai Fransızca, Rusça ve Almanya bilen Büyükelçi

Jones, evli ve dört çocuk sahibidir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mehmet KAZANCI

Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği Başkanı, Türkiye

Mehmet Kazancı, 1957 yılında İstanbulʹda doğdu. Elektrik alanındaki eğitimini tamamladıktan sonra, aile şirketi Elektrik Motor Fabrikası ‘Watt

Elektromekanik A.Ş.’de üretim bölümünde göreve başladı. Daha sonra AKSA Jeneratör Üretim Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

1995 yılında AKSA Enerji Üretim A.Ş.’ yi kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 2004 yılından itibaren, Türkiye’deki şehirlerin doğalgaza

kavuşturulması projesi kapsamında, pek çok yöreye doğal gaz dağıtımını sağlayan dağıtım şirketlerini oluşturdu.

Kazancı hâlihazırda, muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren 50’ye yakın şirketi bünyesinde barındıran Kazancı Holding İcra Kurulu Başkanıdır. 2005

yılından itibaren Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Başkanlığı görevini de sürdürmektedir.

Bayan Esin Kazancı ile evli olup 5 çocuk babasıdır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Melanie A. KENDERDINE,

Stratejik Planlama Direktör Yardımcısı, MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) Enerji Girişimi, ABD

 

Melanie A. Kenderdine Mart 2007’de Stratejik Planlama Direktör Yardımcısı olarak MIT Energy Girişimi’ne katılmıştır.

Kenderdine, MIT’ye katılmadan önce Doğal Gaz Teknolojisi Enstitüsü’nün Washington Operasyonlarından sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışmış ve

bu görevi sırasında ülke içi doğal gaz tedarikini arttırma, enerji etkinliğini ve enerji güvenliğini güçlendirme ve doğal gaz sanayisinin ihtiyaçlarıyla ilgili

araştırmaları teşvik etme yönündeki girişimlere dahil olmuştur. Kenderdine, 1993 ilâ 2001 yılları arasında ABD Enerji Bakanlığı’nda kilit öneme sahip
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çeşitli görevler üstlenmiş; Politika Geliştirme Ofisi Direktörlüğü ve Bakanlık Danışmanı olarak çalışmıştır. Çeşitli enerji görev kuvvetlerinde yer alan

Kenderdine, uluslararası enerji konferanslarına sık sık konuşmacı olarak katılmaktadır. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alexandre KHETAGURI

Enerji Bakanı, Gürcistan

 

Alexandre Khetaguri Gürcistan Teknik Üniversitesi’nde bilgisayar sistemleri ve ağ bölümünden mezun olmuştur. Khetaguri daha sonra Tiflis Ticaret ve

Pazarlama Enstitüsü Ekonomi Fakültesinde Muhasebe ve Denetleme alanında ve Gürcistan Teknik Üniversitesi Enerji Fakültesinde Enerji Yönetimi

alanında yüksek lisans yapmıştır.

Khetaguri kariyerine 1999 – 2000 yılları arasında uzman olarak görev yaptığı Gürcistan Ulusal Enerji Düzenleme Komisyonu Ekonomi Bölümünde

başlamıştır. Khetaguri daha sonra yine aynı komisyonda baş uzman ve Data Donanımı ve Analizi Bölümü Direktörü olarak çalışmıştır. Khetagur 2004 ilâ

2005 yılları arasında Enerji Bakan Yardımcılığı ve 2005 ilâ 2006 yılları arasında Enerji Bakanı Birinci Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Khetaguri,

2006 ilâ 2007 yılları arasında Gürcistan Enerji ve Doğal Gaz Şirketi Genel Direktörlüğünü yaptıktan sonra, 2007’de Enerji Bakanı olarak atanmıştır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr.P.Kur.Alb. Ahmet KÜÇÜKŞAHİN

Harp Akademileri Komutanlığı

Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdürü, Türkiye

 

1959’da Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1980 yılında Piyade Teğmen olarak Kara Harp Okuluʹndan mezun olan Küçükşahin, 1989’da

Kara Harp Akademisi’ne girmiş ve 1991’de Kurmay Subay olarak mezun olmuştur.

Çeşitli karargah ve birlik komutanlığı görevlerinde bulunan Albay Küçükşahin, 1992 ile 2002 arasında Atina Askerî Ataşeliği, Kara Ataşesi ve Silahlı

Kuvvetler Ataşesi görevlerinde bulunmuştur.

Albay Küçükşahin, 2004 ile 2006 arasında Harp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Başkanı olarak görev yapmış ve 2006’da Enstitü Müdürlüğüne getirilmiştir.

Albay Küçükşahin, 1999 Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde ʺŞırnak Aşiretleri ve Terörʺ konusunda doktora yapmıştır.

Albay Küçükşahin evli ve iki çocuk babasıdır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sauat MYNBAYEV

Enerji ve Maden Bakanı, Kazakistan

1962’de  doğan  Sauat  Mynbayev,  Lomonosov  Moskova  Devlet  Üniversitesi’nden   ekonomist‐sibernetist  olarak  mezun  olmuştur.  Mynbayev,   ekonomi

alanında doktora yapmıştır. Mynbayev kariyerine Eski Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde Alma‐Ata Ulusal Ekonomi Enstitüsü’nde öğretmen

olarak başlamıştır.  Mynbayev, 1992 ilâ 1995 yılları arasında “Kazkommertsbank”ın Yönetim  Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve 1995’ten

sonra  Hazine  Başkanlığı  ve Maliye Bakanı  Yardımcılığı  görevine getirilmiştir.  Mynbayev  1998’te Maliye Bakanı  olarak  atanmış;  1999   ilâ  2001  yılları

arasında Tarım  Bakanı olarak görev yapmıştır.  2001’den  itibaren  Kazakistan  Kalkınma Bankası Başkanlığını yürüten  Mynbayev,  2002 ilâ 2003’te Hazar

Denizi Endüstriyel Finans Grubu Ltd. Başkanı olarak görev yapmıştır. Mynbayev Haziran 2003’te Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı olmuş ve

2004’te Sanayi ve Ticaret Bakanlığına getirilmiştir.

Mynbayev Ağustos 2007’den bu yana Kazakistan Cumhuriyeti Enerji ve Maden Bakanı olarak görev yapmaktadır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Andris PIEBALGS,

European Union Energy Commissioner, Latvia

 

17 Eylül 1957’de Letonya’da doğan Andris Piebalgs, kariyerine öğretmen olarak başlamıştır. Piebalgs, Letonya Eğitim Bakanlığında çeşitli idari görevlerde

bulunduktan sonra, 1990’da Eğitim Bakanı ve 1994’te Maliye Bakanı olarak atanmıştır. Daha sonra diplomatik görevler üstlenen Piebalgs, önce Estonya’da

ve ardından Avrupa Birliği’nde Büyükelçilik görevini yerine getirmiştir. Piebalgs aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı’nda AB İşlerinden Sorumlu Müsteşarlığı

da yapmıştır. Piebalgs, 2004’te Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi olarak göreve başlamıştır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Alan RILEY,

Birleşik Krallık Savunma Akademisi, Birleşik Krallık

 

Prof.  Riley Avrupa rekabet hukukundaki usul konusunda,  özellikle Komisyon’un  modernizasyon  projesiyle ve  insan  haklarıyla,  uluslararası kartellerin

Avrupa  ve dünya   rekabet  düzenlemeleri  üzerindeki  etkileriyle  ilgili  konularda  araştırmalar  yapmaktadır.  Prof.  Riley  aynı  zamanda   satın  alma  gücü

doktrinleri ve küresel perakende satış işlemlerinin rekabet düzenlemeleri üzerinde de çalışmaktadır.

Prof. Riley hâlen kendi çalışma alanına giren konularda dersler vermektedir ve aynı zamanda Brüksel’de bulunan Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi’nde

araştırmacı olarak çalışmaktadır. Prof. Riley, Wall Street Journal’da rekabet hukuku alanında köşe yazıları yazmaktadır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Hasan SAYGIN,

Stratejik Araştırmalar Enstitüsü

 

İstanbulʹda doğan Hasan Saygın, Kabataş Erkek Lisesiʹni bitirdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Matematik Mühendisi ve İstanbul Teknik

Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsü’nden Nükleer Enerji Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Saygın, doktorasını Kanada’daki École Polytechnique de

Montréal, Institut de génie énergétique’te yaptı.

Saygın, İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsü’nde 1994–1999 arasında Müdür Yardımcılığı ve 2002–2003 arasında Müdürlük görevlerini

yerine getirmiştir. Daha sonra 2003’te Türkiye’nin ilk Enerji Enstitüsünü kuran Saygın, 2003–2005 arasında bu enstitünün müdürlüğünü yürütmüştür.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda 2003‐2007 yılları arasında Atom Enerjisi Komisyonu Üyeliği ve Atom Enerjisi Danışma Kurulu Üyeliği görevlerinde

bulunmuştur.

Çoğunluğu uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış ve uluslararası hakemli konferanslarda sunulmuş 122 yayını vardır ve bu yayınlar 241’i

uluslararası olmak üzere 266 kez atıf almıştır. Journal of Appllied Physics, Applied Thermal Engineering, Physica Scripta, International Journal of Thermal

Sciences, International Journal of Social Inquiry (IJSI) gibi Uluslararası dergilerde ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Temel

Bilimler Araştırma Grubu’nda hakemlik yapmaktadır

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sergei Ivanovich SHMATKO,

Enerji Bakanı, Rusya

 

26 Eylül 1966’da doğan Sergei Shmatko, Ural Devlet Üniversitesi’nden Mekanik Matematiği Bölümünden lisans derecesiyle mezun olmuştur. Shmatko,

askerlik hizmetini Kuzey Donanmasındaki denizaltı birliğinde yapmıştır. Shmatko daha sonra yine Ural Devlet Üniversitesi’nde siyaset ekonomisi eğitimi

almıştır. Shmatko çok sayıda hükümet ya da hükümet dışı örgütte farklı seviyelerde görev yapmıştır ve savunma sanayinde, özellikle de nükleer enerji ve

Rusya dışında nükleer enerji santrali inşası konularında kilit öneme sahip roller üstlenmiştir. Shmatko, Mayıs 2008’de Vladimir Putin hükümetinde Rusya
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Federasyonu Enerji Bakanı olarak atanmıştır. Bakan Shmatko evli ve iki çocuk babasıdır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. Dr. Celal ŞENGÖR

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye

 

24 Mart 1955’de İstanbul’da doğdu. 1973 yılında Robert Academy’i bitirdi ve 1978’de State University of New York at Albanyʹden jeolog olarak mezun oldu.

Şengör aynı üniversiteden 1979’da master, 1982’de de doktora derecelerini aldı. 1981’de İTÜ Maden Fakültesi, Genel Jeoloji Kürsüsüʹne asistan oldu.

1986’da İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı’nda doçent oldu. Şengör, 1992’de İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalıʹnda

profesörlüğe yükseltildi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ferenc TOTH,

Üst Düzey Enerji Ekonomisti, Planlama ve Ekonomik Çalışmalar Birimi, Nükleer Enerji Bölümü, Uluslararası Atom

Enerjisi Ajansı, Avusturya

 

Ferenc Toth  Avusturya’nın  Viyana   şehrinde bulunan  Uluslararası  Atom  Enerjisi  Ajansı’nın  Nükleer  Enerji  Bölümü  dahilinde  yer  alan  Planlama  ve

Ekonomik  Çalışmalar  Biriminde üst  düzey  enerji ekonomisti olarak  çalışmaktadır.  Toth,  aynı zamanda  Macaristan’ın  Budapeşte  şehrindeki Corvinus

Üniversitesinde doçent olarak görev yapmaktadır.

Ferenc Toth  sosyo‐ekonomik  gelişim,  kaynaklar,  enerji,  çevre yönetimi,  gelişim   ile çevre arasındaki karşılıklı etkileşim  konularında  politika  analizleri;

ekonomi   ve   çevreyle   ilgili   politika   analizlerini   ve   karar   alma   süreçlerini   destekleme  metotları;   toplumsal,   ekonomik   ve   biojeofizik   sistemlerinin

matematiksel ve bilgisayar  modellemeleri konularında  araştırma  yapmaktadır.  Toth  Uluslararası Atom  Enerjisi Ajansı’nda  küresel çevre değişikliğinin

çeşitli yönlerini, sürdürülebilir enerji gelişimi, su ve enerji hatlarını, senaryoları ve nükleer teknolojilerinin gelişimi ve kullanımıyla ilgili konuları ele alan

çeşitli projeler üzerinde çalışmaktadır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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