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BARIŞ PINARI HAREKATI  
DENGELERI DEĞIŞTIRDI

OPERATION PEACE SPRING CHANGED BALANCES

Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) PYD/YPG’ye karşı 
9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı bölgede birçok 

dengeyi değiştirdi. Resulayn ve Tel Abyad’daki terör örgütü 
işgali sonlandırılırken iki kent arasında bulunan kırsal bölge ve 

buradaki yerleşim alanları da kısa sürede temizlendi 

The Operation Peace Spring launched by the Turkish Armed Forces 
(TSK) against the PYD / YPG on 9 October changed balances in the 

region. The occupation of the terrorist organization in Rasullayn 
and Tel Abyad was terminated, the rural area between the two 
cities and the settlements there were cleared in a short time.

9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı 
Harekâtı  uluslararası  kamuoyun-
daki Türkiye algısına rağmen Tür-
kiye, ABD ve Rusya’yı aynı masa-

nın etrafında topladı. Süreci değerlendiren 
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca “Türkiye, Fırat 
Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla sa-
hada elde ettiği gücü Barış Pınar Harekâtı 
ile pekiştirdi. Bu noktada yakın gelecekte 
harekâtın Türkiye’nin masada elini güç-
lendirdiği aşikâr. Ancak sahadaki başarı 
diplomasi masasında devam ettirilmez ise 
sürdürülebilirlik sorunu ortaya çıkacaktır” 
diye konuştu.

Mutabakat kâğıt üstünde kalamaz
Rusya’nın ABD’nin yaptığı hatayı yap-

mayacağını söyleyen Karaca, “ABD ve Rus-
ya ile yaptığımız mutabakat kâğıt üzerinde 
kalamaz çünkü Rusya ABD’nin yaptığı ha-
tayı yapmayacaktır. Rusya, PYD/YPG için 
Türkiye’yi ötekileştirmeyecektir. NATO’nun 
en önemli askeri güçlerinden biri olan, dün-
yanın ilk 16 ekonomisinde yer alan, nüfus 
potansiyeli yüksek ve ABD ile ilişkileri belki 
de en kötü döneminde bir Türkiye’yi yanına 
almışken, bu durumu PYD/YPG’ye için feda 
etmeyecektir. Dolayısıyla bu mutabakatın 

Prof. Dr. Orhan Gölbaşı

T he Peace Spring Operation, which 
started on November 9, managed 

to gather Turkey, the US and Russia 
around the same table despite the 

public perception of Turkey in the international 
public opinion. Evaluating the process, Istanbul 
Aydın University Academic Member Prof. Dr. 
Ragıp Kutay Karaca said “Turkey, which gained 
strength in the field with the operations of Olive 
Branch and Euphrates Shield consolidated 
its position with the Operation Peace Spring. 
At this point it is obvious that the operation 
gives advantage to Turkey in the near future. 
However, if the success in the field is not 
maintained at the diplomacy table, the problem 
of sustainability will arise.”

Memorandum cannot remain only on 
paper

Stating that Russia will not make the 
mistake made by the United States, Karaca 
said “The memorandum done with the US 
and Russia cannot remain only on paper, 
because Russia will not make the mistake 
made by the United States. Russia will not 
marginalize Turkey for PYD/YPG. Attracting 
Turkey, that is one of NATO’s most important 
military forces, has a high potential in terms 
of population and has the relationship that 
is in the worst period with the US, Russia 
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kâğıt üzerinde kalması imkânsız. Ruslar hep 
pragmatik realist politika izlerler. Bunun ne ka-
darını Rus çıkarları üzerinden, ne kadarını Tür-
kiye çıkarları üzerinden yürütecekler bunu bil-
mek gerekiyor. Şu bir gerçek ki bugün Suriye’de 
Ruslar Amerikalılardan çok daha fazla etkin du-
rumdalar” dedi. 

Ruslar’ın Orta Doğu’da hakim  
güç olma süreci

2011 yılında Suriye İç Savaşı başladığında 
savaş içerisinde ortaya çıkan güçlerin gerçek 
anlamda birilerinin vekaleti üstüne savaşmaya 
başladıklarını  ifade eden Karaca, “Bunun arka-
sında ABD, Esad rejimi dolaylı olarak İsrail, İran ve 
Suudi Arabistan gibi bölge ülkeler vardı. 2011 yı-
lında ABD’de Obama yönetiminin izlediği hatalar 
bir zincir haline geldi ve bu dönemde ABD yöne-
timi kendisine bir NATO müttefiki olan Türkiye’yi 
değil PYD/YPG’yi muhatap kabul etti. O süreç 
içerisinde yaşananlar hem Obama’nın isteği 
hem de Esad yönetiminin yaptığı kritik bir ham-
leyle 2015 Eylül’ünde Rusya’yı Suriye’ye çekti. 
Bu süreçten sonra vekalet savaşları içinde baş-
ka bir aktör olan Rusya ortaya çıktı. Rusya’nın 
Suriye’ye gelişi, Türkiye’nin tüm güvenlik kay-
gılarını bir kenara iteleyen ABD karşısında 
Türkiye’yi ve ABD’yi dengeledi. Bu süreç zarfında 
Ruslar belki de tarihinde ilk defa Orta Doğu’da bu 
kadar oyun kurucu ve denge unsuru haline gel-
diler. Bu süreç içerisinde Türkiye’de yaşanan iç 
gelişmeleri de burayla doğrudan bağlamak gere-
kir. 15 Temmuz 2016 hain FETÖ darbe girişimi ön-
cesinde Türk dış politikası ne kadar yanlış yöne 
evriliyor ise  sonrasında daha doğru daha prag-
matik, daha realist bir yöne doğru evrildi.  Dar-
be girişiminden hemen sonra Türkiye doğrudan 
DAEŞ’e yönelik olan Fırat Kalkanı Operasyonu'nu 
düzenledi. DAEŞ’in minimize edilmesindeki en 
temel operasyonlarından biri belki de bu oldu” 
ifadelerini kullandı. 

Karaca, “Trump’ın seçim öncesi vaatlerin-
den biri de Suriye’den çekilmekti. G20 zirve-

sinde Obama’nın yanlış yaptığını söylemişti ve 
ABD’nin PKK ile iş birliği yaptığını açıklamıştı. 
ABD’nin kendi başkanı bunu itiraf etti. ABD’de 
Trump iktidar dönemi hangi ABD sorusunu en 
çok gündeme getiren soruydu. Trump, dışişleri, 
Pentagon ve Milli Savunma Bakanlığı, her bi-
rinden ayrı yönde görüşler duyuyorduk. Tüm bu 
karmaşa içinde Türkiye Fırat’ın batısında Zeytin 
Dalı Operasyonu'nu başarıyla tamamladı” dedi.

Ruslar için PYD/YPG bir terör örgütü değil
“Rusya için en önemli noktalardan biri Esad 

rejimini mümkün olduğunca geniş bir alan-
da  ve geniş  yetkilerle  iktidarda tutmak” 

diyen  Prof.  Dr. Ragıp Kutay Karaca 
“Rusya geleceğe yönelik faydacı 

çözümler izliyor. Realist gö-
rüş çerçevesinde Kürtleri, 

diğer ülkelere karşı, bir 
manivela aracı olarak 
kullanma amacı taşı-
yor çünkü Ruslar, Orta 
Doğu’daki Kürtlerin, 
muhafazakâr elitle-
riyle, aşiret liderle-
riyle, politikacılarıyla 

tarih boyunca muhatap 
olmuş ve ilişkiler geliş-

tirmiştir. Ruslar için PYD/
YPG bir terör örgütü değil. 

PKK’nın Moskova’da bir bürosu 

BARIŞ PINARI HAREKATI  
DENGELERI DEĞIŞTIRDI

OPERATION PEACE SPRING CHANGED BALANCES

Siyasi irade ABD ve Rusya’yı mutabakata uymaya zorlayacak askeri 
kararlar almaktan çekinmemelidir. Bunun yanında bölgeyi tamamen 

boşaltsalar bile 30 km’nin ötesinde oluşabilecek bir garnizon devlet 
yapılanması Türkiye’yi fazlasıyla rahatsız edecektir. Türkiye’nin talebi 

daha fazla güç veya toprak değil daha fazla güvenliktir

The political will should not hesitate to make military decisions that will 
force the US and Russia to comply with the agreement. Besides this, even 

if they completely discharge the area, a garrison state structure that 
may occur beyond 30 km will extremely disturb Turkey. Turkey does not 

demand more power or land; it demands more security.

var. Bu açıdan bakıldığında Rusya, Suriye’deki 
Kürtler için kültürel özerklik istiyor. Bu nokta-
da da ABD ile anlaşmış gözüküyorlar. Bundan 
sonraki süreç hem harekât hem de askeri açıdan 
nereye gidecek göreceğiz. Suriye siyasi açıdan 
federal hatta belki konfederal bir Suriye olma 
yolunda ilerliyor. Irak’ta yaşanan olaylar gide-
rek tırmanıyor, yüzlerce kişi hayatını kaybetti 
ve ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Türki-
ye, Irak’ın bir bütün olarak kalıp kalmayacağını 
Suriye ile beraber düşünmeli yoksa Kerkük ve 
Musul’daki garantörlüğümüzün hiçbir anlamı 
kalmaz.”  diye konuştu.

Türkiye’nin talebi toprak değil güvenlik 
Türk – Rus ilişkilerini değerlendiren Karaca, 

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı sürecinde ABD 
tarafından Rusya ile karşı karşıya bırakıldığını 
söyledi. Bunun Türk - Rus ilişkilerinde bir kırıl-
ma yaratabileceği ihtimali ortaya çıktığında ise 
Türkiye 10 gün içerisinde Rusya ile mutabakat 
yaptı. Bu mutabakat sonucunda da “kazan -ka-
zan” prensibi devreye girdi. Türkiye ve Rusya or-
tak devriye atabileceği güvenli bir koridor oluş-
turdu. Karaca “Güvenlik koridorunun PYD/YPG 
tarafından terk edilmediği Milli Savunma Bakanı 
Akar tarafından açıklandı. Bu mutabakata aykı-
rılık anlamı taşıyor. Siyasi irade ABD ve Rusya’yı 
mutabakata uymaya zorlayacak askeri karar-
lar almaktan çekinmemelidir. Bunun yanında 
bölgeyi tamamen boşaltsalar bile 30 km’nin 
ötesinde oluşabilecek bir garnizon devlet yapı-
lanması Türkiye’yi fazlasıyla rahatsız edecektir. 
Türkiye’nin talebi daha fazla güç veya toprak de-
ğil daha fazla güvenliktir ” dedi.

İslami terörizm nereden çıktı?
Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca ABD’nin bu dö-

nemde kendine nasıl bir karşıt yarattığını şöyle 
anlattı; “Soğuk savaş bittikten sonra Amerika-
lılar özellikle 2001 yılına kadar tek dünya düze-
ninden bahsettiler. Francis Fukuyama ‘Tarihin 
Sonu ve Son İnsan’ kitabında diyor ki ‘Sosyalizm 
kaybetmiştir bir daha da geri dönüş olamaya-
caktır.’ 90’ların sonuna doğru dünya, Amerikan 
sistemini tartışmaya başladı. Dünya ekonomik 
sistemi, dünya askeri yapısı tartışılmaya baş-
landı. Birleşmiş Milletler tartışmaya açıldı. Bu 
süreçte kendi sistemlerinin iyi olduğunu göste-
recek bir karşıt yaratmaları gerekiyordu. Bu kar-
şıtlığı önce ‘Uluslararası terör’ daha sonra ‘İslami 
terörizm’ olarak adlandırdılar. 11 Eylül 2001 olay-
larından sonra bunu sıklıkla kullanarak Müslü-
man coğrafyada Müslümanı Müslümana kırdır-
ma politikası izlediler. Belki bu süreçte dik duran 
ülkelerin başında gelen Türkiye bir şekilde kendi 
bölgesel gücünün farkına vararak doğru bir po-
litika izlemeye başladı.  Bugün Türkiye’nin 10 
gün içerisinde hem ABD’yi hem de Rusya’yı aynı 
anda masaya oturtmasının sebebi de işte bu ba-
şarıdır. Bu başarının arkasında salt Türkiye’yi 
aramak yerine uluslararası sistem içerisindeki 
değişimleri de analiz etmek gerekir.” 

Suriye de Afganistan ve Irak gibi olacak
Suriye’nin de sonunda Irak ve Afganistan 

gibi olacağını    belirten  Karaca  artık vekalet 
savaşlarının bittiği söyledi. “Artık Suriye’nin ge-
leceğinde ne kadar yer alacağımız gündemde. 
Bundan sonra siyasi yapılanma, anayasa görüş-
meleri ve bunun sonunda çıkacak olan bir yapı 
var. Bunlar bizi ne kadar memnun edecek ya da 
biz kendimiz adına memnun olabilmek için ‘ka-
zan-kazan’ prensibi’ içerisinde ne kadar diplo-
masi yürüteceğiz bilinmiyor. Gelecekte Suriye’de 
ne olabilir bilemeyiz. Federal mi, konfederal mi 
olacak? Esad olacak mı, olamayacak mı? Silahlı 
çatışmaların çıktığı bölgelerin otuz, kırk sene bo-
yunca kendine gelemediği aşikar. Sonunda Suri-
ye de Afganistan ve Irak gibi olacak. İşin gerçeği 
şu ki, Suriye kriziyle yaşamayı öğreneceğiz. Bunu 
içselleştirmekten bahsetmiyorum ama bir kriz 
olarak önümüzdeki yirmi yıl boyunca sürebile-
cek bir güce sahip diyorum.”  ifadelerini kullandı.

Gelecekte Suriye’de ne olabilir bilemeyiz. Federal mi, konfederal mi olacak? Esad olacak mı, olamayacak mı? 
Silahlı çatışmaların çıktığı bölgelerin otuz, kırk sene boyunca kendine gelemediği aşikar.  

We don’t know what could happen in Syria in the future. Will it be federal or confederal? Will Assad last or 
not? It is certain that the regions where armed conflicts emerge cannot recover itself for thirty, forty years. 

BAŞ TARAFI SAYFA 1'DE
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will not sacrifice this situation for PYD/YPG.  
Therefore, it is impossible for this agreement to 
remain only on paper. Russians always pursue 
pragmatic realist politics. We need to know 
that how much of it will be pursued through 
Russian interests and how much of it will be 
pursued through Turkish interests. It is a fact 
that Russians are more active than Americans 
today in Syria.”

The process of Russians becoming the 
dominant power in the Middle East

Stating that the forces that 
emerged in the war started 
to fight over the power of 
proxy when the Syrian 
Civil War began in 
2011, Karaca said The 
USA, Assad regime, 
indirectly Israel, Iran 
and Saudi Arabia 
were the countries 
behind it. The 
mistakes of the Obama 
administration in the 
USA became a chain 
and the US administration 
chose PYD/YPD as its subject 

instead of Turkey that is a NATO ally during 
this period. What happened in that process 
attracted Russia to Syria in September 2015 
with both Obama’s will and a critical move by 
the Assad administration. After this process, 
another actor, Russia, emerged in the proxy 
wars. The advent of Russia to Syria, balanced 
the united states and turkey against the united 
states which ignored all the security concerns 
of turkey. Perhaps the first time in the history 
of the Russians, they have become such an 
effective quarterback and balance element 
during this period.  The internal developments 
in turkey will need to be connected directly 
with this issue in this process. 

Turkish foreign policy was evolving in the 
wrong direction before 15 July 2016 treacherous 
Fetö coup attempt, and then it evolved into a 
more accurate, pragmatic and realist direction. 
turkey immediately staged the Euphrates 
shield operation for directly ISIS after the coup 
attempt. Perhaps this was one of the most 
fundamental operations in minimizing ISIS.”

Karaca said “One of Trump’s pre-election 
promises was to withdraw from Syria and 
he said that Obama had done wrong, and the 
United States was cooperating with the PKK at 
the G20 Summit. The US presidents confessed 
this. Trump’s power period was the one which 
raised the question of “which USA”. Trump, the 
Foreign Affairs, the Pentagon, and the Ministry 
of National Defense, we heard different opinions 
from each of them. Turkey successfully 
completed the Operation Olive Branch in the 
West of the Euphrates within all this mess.”

PYD/YPG is not a terror organization for 
the Russians

Expressing that “One of the most important 
points for Russians is to keep the Assad regime 
in power as wide as possible with as much 
authority as possible.” Prof. Dr. Ragıp Kutay 
Karaca said “Russia is pursuing pragmatist 
solutions for the future. It aims to use the 

Kurds as a means of leverage against other 
countries within the framework of the realist 
view, because the Russians have been dealing 
and developing relations with the conservative 
elites, tribal leaders and politicians of the Kurds 
in the Middle East throughout history. The PYD 
/ YPG is not a terrorist organization for the 
Russians. The PKK has an office in Moscow. 
Russia wants cultural autonomy for the Kurds 
in Syria from this perspective. They seem to 
have agreed with the US at this point. We will 
see how the next process will develop both in 
terms of operations and military. Syria is on its 
way to becoming a federal or even confederal 
Syria politically. Events in Iraq are gradually 
escalating, hundreds of people have died and 
news of death continues to come. Turkey should 
consider whether Iraq will continue as a whole 
or not with Syria, otherwise our guarantor 
position in Kirkuk and Mosul has no meaning.  

What Turkey demands is security, not 
territory

Analyzing the relationship between 
Turkey and Russia, Karaca said Turkey has 
been subject to Russia by the USA during the 
Operation Peace Spring. Turkey has made 
reconciliation with Russia within 10 days when 
the possibility of rupture in the relationship of 
Turkey and Russia occurred. The “win-win” 
principle came into play as a result of this 
agreement. Turkey and Russia created a safe 

corridor to patrol. Karaca said “the Minister of 
Defence Akar stated the corridor has not been 
abandoned by the YPG/PYD. This is contrary 
to the agreement. The political will should not 
hesitate to make military decisions that will 
force the US and Russia to comply with the 
agreement. Besides this, even if they completely 
discharge the area, a garrison state structure 
that may occur beyond 30 km will extremely 
disturb Turkey. Turkey does not demand more 
power or land; it demands more security.

How did Islamic terrorism come about?
Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca talked about 

how the US created an opponent in this period; 
“Americans talked about the one world order 
especially until 2001 after the end of the cold 
war. Francis Fukuyama says in his book, “the 
end of history and the last man”, ‘Socialism 
has lost and there will be no turning back.’ 
The world began to discuss the American 
system towards the end of the 90s. the world 
economic system, world military structure 
started to be discussed. The united nations 
was opened to debate. They had to create an 
opponent that would show their system was 
good during this process. They called this 
opposition ‘international terrorism’ and then 
‘Islamic terrorism’. They often used this to start 
fight among Muslims in Muslim geography 
after the events of September 11, 2001. Being 
one of the countries standing upright during 
this process, Turkey realized its regional power 
and began to pursue an accurate policy. This is 
the reason behind turkey’s success in making 
both America and Russia to gather around the 
same table within 10 days. We need to analyze 
the changes in the international system instead 
of looking only in turkey behind this success.”

Syria will be like Afghanistan and Iraq
Stating that Syria will eventually become 

like Iraq and Afghanistan, Karaca said the 
proxy wars are now over. “now, how much we 
will take place in the future of Syria is on the 
agenda. After that, there is a political structure, 
constitutional negotiations and a structure 
that will eventually come out. It is not known 
how much they will please us or how much 
diplomacy we will conduct within the ‘win-win’ 
principle in order to be satisfied on our behalf. 
We don’t know what could happen in Syria in 
the future. Will it be federal or confederal? Will 
Assad last or not? It is certain that the regions 
where armed conflicts emerge cannot recover 
itself for thirty, forty years. Syria will eventually 
be like Afghanistan and Iraq. The truth is that 
we will learn to live with the Syrian crisis. I am 
not talking about interiorizing this, what I am 
saying is it has the power to last for the next 
twenty years as a crisis.”
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3 Her bir sağlık hizmeti 
kuruluşuna uygulanabildiği 

gibi ulusal sağlık sistemine de 
uygulanabilir.

It can be applied to 
each health service 
organization as well 

as to the national 
health system.

3 Dünya  
çapında sağlık 

uzmanları tarafından 
geliştirilmiştir.

Developed by health 
professionals worldwide.

3 Sürdürülebilir kalite  
iyileştirmelerini teşvik 

etmek ve desteklemek için 
tasarlanmıştır.
It is designed to 

promote and support 
sustainable quality 

improvements. 

3 Riskleri azaltmaya  
yönelik bir çerçeve sağlamak 

için oluşturulmuştur.
It was created to provide a 

framework for mitigating risks.

3 Hasta güvenliği  
kültürü yaratmaya 

odaklanmıştır.

It is focused on creating a 
culture of patient safety.

3 Dünyanın  
her bölgesinde test edilmiştir.

Tested in every region of the world.

3 Özellikle sağlık 
sektörü için sağlık 

profesyonelleri 
tarafından 

oluşturulmuştur.
It was created by 

health professionals 
especially for the 

health sector.

DENTAYDIN KALITESINE JCI’DEN 
ALTIN MÜHÜR
GOLDEN SEAL FROM JCI TO 

DENTAYDIN QUALITY 
Sağlıkta uluslararası standartları 

belirleyen JCI, İstanbul Aydın 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

DentAydın’ın kalitesini ‘Altın Standart’ 
sayılan ‘Versiyon 4’ ile tescilledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank üniversitemizi 

ziyaret ederek, akademisyen 
ve öğrencilerle bir araya geldi. 

İstanbul Aydın Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanı 

Doç. Dr. Mustafa Aydın’dan 
üniversitemiz hakkında bilgi 

alan Bakanımız Mustafa 
Varank özellikle Prof. Dr. Aziz 
Sancar Teknoloji ve Kuluçka 

Merkezleri’nde yürütülen 
projeleri yakından inceledi.

Minister of Industry and 
Technology Mustafa Varank 

visited our university and met 
with academics and students. 
Getting information about our 
university from the President 

of the Board of Trustees of 
Istanbul Aydın University Assoc. 
Prof. Dr. Mustafa Aydın, Minister 

Mustafa Varank especially 
closely examined the projects 

carried out at the Prof. Dr. 
Aziz Sancar Technology and 

Incubation Centers.

JCI, which sets international 
standards in health, has registered 
the quality of DentAydın’s Faculty 

of Dentistry in İstanbul Aydın 
University as “Version 4”, which is 

considered “Gold Standard”

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Hastanesi-DentAydın’ın kalitesi 
dünyanın ‘en büyük’ ve ‘en prestijli’ sağlık 
akreditörü olan Joint Commission Internati-

onal (JCI) tarafından bir kez daha tescilledi. 800 
madde ve ‘Versiyon 4’ standartları üzerinden 
denetlenen DentAydın, bu zorlu süreci başarı ile 
tamamlayarak JCI Uluslararası Kalite Belgesine 
sahip SGK anlaşması olan Türkiye’deki ‘ilk ve 
tek diş hastanesi’ olma unvanı elde etti.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, JCI tarafından 
akredite edilmenin Türkiye’nin sağlık alanında 
yakaladığı kaliteyi göstermesi açısından son 
derece önemli olduğunu söyledi.

Sağlıkta uluslararası kalite standartları-
nı temsil eden Joint Commission International 
(JCI); dünyada 80’den fazla ülkede sağlık kuru-
luşlarını denetleyerek akredite eden çok önemli 
bir kuruluş.

JCI akreditasyon sürecinin amacı, sağlık 
kuruluşlarının problemlerinin doğru saptan-
ması ve düzeltilmesinde, sağladığı hasta bakım 
ve sağlık hizmetinin kalitesinin arttırılmasında 
kuruluşlara yol göstermek için, önceden belir-
lenmiş ve uluslararası düzeyde kabul edilmiş 
standartlara uygunluğu değerlendirmektir. 
JCI’ın tetkikler sırasındaki beklentisi, bu sürece 
başvuran hastanelerin her zaman ve tüm stan-
dartlar ile uyumlu bakım sunduğunu göstere-
bilmesidir.

JCI akreditasyon süreci bir kuruluşun belirli 
uluslararası standartlarla olan uyumunun de-
ğerlendirilmesini amaçlayan bir süreçtir.

JCI 
AKREDISTASYONUN 
AMACI

Bakanımız Mustafa Varank özellikle Prof. Dr. Aziz Sancar Teknoloji ve Kuluçka Merkezleri’nde yürütülen projeleri yakından inceledi.
Minister Mustafa Varank especially examined the projects carried out in Prof. Dr. Aziz Sancar Technology and Incubation Centers in detail.

PURPOSE  
OF JCI 

ACCREDITATION

I stanbul Aydın University Faculty of Dentistry 
Hospital-DentAydın’s quality was once again 

confirmed by Joint Commission International 
(JCI), the world’s largest and most prestigious 

health accreditor. DentAydın, audited on over 
800 items and Version 4 standards, completed 
this process successfully and earned the title of 
first and only dental hospital in Turkey that has 
JCI International Quality Certificate with SGK 
agreement.

Istanbul Aydın University Chairman of the              
Board of Trustees Assoc. Dr. Mustafa Aydın 

stated that JCI accreditation is incredibly 
important for Turkey in terms of displaying the 

quality of health industry in our country.
Joint Commission International (JCI), which 

represents international quality standards in 
health, is a very important organization that 
audits and accredits health institutions in more 
than 80 countries around the world.

The purpose of the JCI accreditation process 
is to assess compliance with predetermined 
and internationally accepted standards to guide 
organizations in accurately identifying and 
correcting problems of health care institutions 
and improving the quality of patient care and 
health care provided. The expectation of JCI 
during examinations is that the hospitals applying 
to this process can demonstrate that comply and 
will always comply with all standards.

The JCI accreditation process is a process 
aimed at assessing an organization’s compliance 
with certain international standards.

Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine  
İlgi Büyük
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mus-
tafa Varank, İAÜ Tıp ve Diş Hekimliği Fa-

külteleri ile Sağlık Bilimleri alanındaki laboratuvar-
larda detaylı incelemelerde bulunarak, Mütevelli 
Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın eşliğinde uy-
gulamalı eğitim sistemimiz hakkında bilgi aldı.

reat Interest To Medical And Dentistry  
Faculties
The Minister of Industry and Technology, 
Mr. Mustafa Varank examined IAU Medi-

cine and Dentistry Faculties and Health Sciences 
Laboratories in detail and he received information 
about our applied education system in company 
with the Board of Trustees Assoc. Dr. Mustafa Aydın.

SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANI 
MUSTAFA VARANK IAÜ’DE

MINISTER OF TECHNOLOGY AND INDUSTRY MUSTAFA VARANK IS AT IAU

Sanayi  ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa 
Varank İAÜ Projelerini Yakından İnceledi

İstanbul Aydın Üniversitesi Prof. Dr. Aziz 
Sancar Teknoloji ve Kuluçka Merkezleri’nde 
yürütülen onlarca projeyi inceleyen Bakanımız 
Mustafa Varank, özellikle “Roket, Yapay Zeka, 
İnsansız Tarım İlaçlama, Üç Boyutlu İnsan Profili” 
çalışmaları ile yakından ilgilendi.

The Minister Of Technology And Industry  
Mr. Mustafa Varank Examıned IAU Projects In 
Detail
Minister Mustafa Varank, who examined dozens 
of projects carried out, was particularly interes-
ted in “Rocket, Artificial Intelligence, Unmanned 
Agricultural Pest Control, Three Dimensional Hu-
man Profile”.
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PARIS, BILIM KURGU YAZARLARINDAN YARARLANACAK

GELECEĞIN TEHDITLERININ TAHMINI
PARIS WILL BENEFIT FROM SCIENCE FICTION WRITERS

PREDICTION OF FUTURE THREATS

OLTALAMA DOLANDIRICILIĞINDAN NASIL KORUNURUZ?
HOW DO WE PROTECT OURSELVES FROM PHISHING SCAMS?

B ir Tıkla Kandırabilirler
Doç. Dr. Taner Çevik oltalama 
saldırısını, “Kimlik Avı Saldırısı 

(Phishing), giriş bilgilerini ve kredi kar-
tı numaralarını içeren kullanıcı verile-
rini çalmak için sıkça kullanılan bir tür 
sosyal mühendislik saldırısıdır. Bir sal-
dırgan, kendini güvenilir bir varlık ola-
rak maskelenen yöntemlerle kurbanı 
bir e-posta, anlık mesaj veya kısa mesaj 
açmaya zorlarsa oluşur. Alıcı daha son-
ra kötü amaçlı yazılımın yüklenmesine, 
sistemin fidye yazılım saldırısının bir 
parçası olarak donmasına veya hassas 
bilgilerin açığa çıkmasına neden olabi-
lecek kötü amaçlı bir bağlantıya tıklana-
rak kandırılır” ifadeleriyle tanımladı. 

Yazılıma İhtiyaçları Yok
Oltalama dolandırıcılığı için zararlı ya-
zılımlara ihtiyaç olmadığını belirten Çe-
vik, “Oltalama yöntemi zararlı yazılım-
lar olmadan da kullanıcıyı etkileyebilir.   
Güvenilir bir mail adresinden gelmiş 
gibi gösterilen link, resim veya her tür-
lü dosya eki tıklandığında, yönlendirme 
yöntemleriyle zararlı sitelere yönlen-
dirilir ve her türlü saldırıya uygun hale 
getirilebilir. Bunun için zararlı yazılım 
yüklenmesine gerek yoktur. Web üze-
rindeki TCP/IP ve routing yöntemleriyle 
gerçekleştirilir” ifadelerini kullandı. 

Dolandırıcılardan Nasıl Korunmalı? 
Doç. Dr. Çevik oltalama saldırılarından 

korunmanın yollarını, “Oltalama saldırı-
larından korunmanın en iyi yolu, adbloc-
ker gibi reklam engelleyicileri kullanmak, 
SSL olmayan sitelerden (güvenli olmayan) 
yükleme (download) yapmamak, her gelen 
elektronik postanın gönderen kişisini kont-
rol etmek (en önemlisi bu çünkü phishing 
saldırıları genelde mailler üzerinden ger-
çekleştirilir) ve bilmedikleri linklere tıkla-
mamak” sözleriyle açıkladı. 

Sıklıkla kullanılan ‘oltalama’ (phishing) dolandırıcılık yöntemi binlerce 
tüketiciyi etkiliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taner Çevik, oltalama dolandırıcılığından korunma 
yöntemlerini ve kullanılan teknikleri anlattı. 

Frequently used ‘phishing’ fraud affects thousands of consumers. Istanbul 
Aydın University Head of Software Engineering Assoc. Dr. Taner Çevik talked 

about the techniques to protect ourselves from phishing scams.  

Doç. Dr. Taner ÇEVİK

Tekrar Kullanılabilir Roketler Uzayı 
Ulaşabilir Kılacak 
Tekrar kullanılabilir roket tekno-
lojisinin yakın gelecekte yaygın-

laşacağını belirten Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, 
“Space X şirketinin geliştirdiği Falcon serisi 
roketlerin en büyük özelliği tekrar kullanıla-
bilmesi. ABD’nin Ay görevleri için kullandığı 
Saturn V roketleri tüm yüküyle birlikte 3 bin 
100 tonluk bir ağırlığa ulaşıyordu. Görev dö-
nüşünde yalnızca 500 kilogramlık bir ağırlık 
Dünya’ya geri dönüyordu. Tekrar kullanıla-
bilir roketlerle kaybedilen araçlar artık her 
uçuşta yenilenmeyecek böylece uzay görev-
lerinin maliyeti hatrı sayılır bir şekilde düşe-
cek. Ucuzlayan görevler uzayı sivilleştirecek, 
gezegenler arası yolculukları olası hale geçi-
recek ve en önemlisi uzayı ulaşılması zor ol-
maktan çıkaracak” dedi.

Sivil Kuruluşlar Uzaya Açılmaya Başladı
Elon Musk’ın kurduğu Space X şirketiyle 
uzay alanında çalışan sivil kuruluşların ço-
ğaldığını belirten İAÜ Gök Bilimleri Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi Müdürü Gölbaşı, 
“ABD’de sivil kuruluş ve firmalar bu konu-
da çok etkin. James Webb adlı kişi de 6.5 m 
ayna çaplı bir uzay teleskopunun finansma-
nını sağlıyor. Bunun için milyarlarca dolar 
harcayacak. Bu teleskopun başında da Prof. 
Dr. Feryal Özel  isimli bir Türk kızımız var. Bu 
alanda NASA’da  görev yapan tek Türk bilim 
insanı olma  özelliğini de koruyor.  2020 yılın-
da işletime girmesi planlanan bu teleskop ile 
kara  deliklerin olay ufkunun fotoğraflana-
cağı düşünülüyor. Uzayın geleceğini gören iş 
adamları bu alana yönelmeye başladı. Ülke-
mizde uzay çalışmalarının geleceğini henüz 
kavrayan bir iş insanı yok. Umarım ileride 
olur” şeklinde konuştu. 

Uzay Madenciliğini Mümkün Kılacak
Tekrar kullanılabilir roketlerin bir diğer ama-
cının da ‘gezegenler arası yolculuğu imkânlı 
kılmak’ olduğunu açıklayan Gölbaşı, “Space X 

TEKRAR KULLANILABILIR ROKETLER
REUSABLE ROCKETS

İstanbul Aydın Üniversitesi Gök Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Orhan Gölbaşı, Space X şirketinin çalışmalarını, tekrar 

kullanılabilen Falcon serisi roketleri ve uzayın geleceğini değerlendirdi. 

Istanbul Aydın University, Director of Astronomy Research Center  
Dr. Orhan Gölbaşı evaluated the work of Space X, reusable Falcon  

series rockets and the future of space.

şirketinin misyonlarından biri de Mars’a ya-
pılacak bir yolculuğu imkânlı kılmak. Mars’ı 
Dünyalaştırma projesi Amerikan Uzay ve Ha-
vacılık Dairesi (NASA) tarafından ciddiye alı-
nan ve üzerine çeşitli araştırmaların yapıldığı 
bir proje. Tekrar kullanılabilir roketler Mars 
görevlerinin ‘ulaşım’ ayağını sağlamak için 
geliştiriliyor. Ayrıca çeşitli gök cisimlerinde 
bulunan değerli madenlerin çıkartılması ve 
Dünya’ya getirilmesi gelecekte olası görünü-
yor. Tekrar kullanılabilir Falcon roketleri bu 
madenlerin gezegenimize getirilmesinde bü-
yük rol oynayacak” açıklamasında bulundu. 

Prof. Dr. Orhan Gölbaşı

da ha len de vam eden de ney ler de Fran sa or du-
su nun ye ni lik çi ham le le ri ne bir baş ka ör nek.

Bi lim kur gu nun ger çek ol du ğu du rum lar
Aya iniş: Ju les Ver ne’nin 1865 ta rih li Ay’a 

Yol cu luk ki ta bın da Flo ri da’dan fır la tı lan bir 
uzay ara cıy la üç ki şi Ay’a gön de ri lir. Bu ta sav-
vur, bir çok ben zer lik içe re cek şe kil de 104 yıl 
son ra Apol lo 11 mis yo nu ile ger çek ol du.

Gö rün tü lü te le fon lar: Gö rün tü lü te le fon 
fik ri ilk kez 1927 ta rih li Met ro po lis fil miy le 
be yaz per de ye yan sı mış tı. Ama film de ki gö-
rün tü lü ile ti şim araç la rı bu gün kul lan dık la rı-
mız dan çok da ha bü yük tü.

Atom bom ba sı: HG Wells’in 1914 ta rih li 
The World Set Free ad lı ki ta bın da er ken atom 
araş tır ma la rın dan ya rar la na rak her şe yi yok 
eden ve son su za ka dar pat la yan bom ba lar 
ön gör müş tü.

Fran sız or du su ‘ge le ce ğin teh dit le ri ni’ tah min et mek için bi lim  
kur gu ya zar la rı nın ha yal gü cün den ya rar la na cak. Fran sız  

or du su bi lim-kur gu ya zar la rın dan olu şa cak bir eki bin  
ge le ce ğin muh te mel as ke ri teh dit le ri üze rin de dü şün me si ni is ti yor

French Army will benefit from the imagination of science fiction writers to 
predict the future threats. The French army wants a team of science fiction 

writers to think about the possible military threats of the future

F rench Army will benefit from the 
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of the future. 

French Army will benefit from the imagination 
of science fiction writers to predict the future 
threats. The French army wants a team of science 
fiction writers to think about the possible military 
threats of the future. A report released by the 
Agency for Innovations in Defense Technology 
(DIA) said broad visionaries would work on threat 
scenarios that military strategists might not have 
imagined. According to the report, the top secret 
works of this team are important in terms of 
combating “harmful elements” that are difficult 
to predict. The French army has been taking steps 

to renew its approach to the concept of defense. 
During the military parade during the Bastille Day 
celebrations in Paris last week, Franky Zapata 
took off with a jet engine and flew over the crowds.

“I’m proud of our army. Modern and creative," 
said President Emmanuel Macron in a tweet that 
he added a video clip from the flight after Zapata’s 
exciting flight..

Who will be the Red Team?
It is hoped that a group of 4 or 5 sci-fi writers 

will develop more creative predictions of threats 
by going beyond traditional military thinking.

The team will try to imagine what threats 
“terrorist organizations or foreign states" can 
develop using advanced technologies. French 
Defense Minister Florence Parly says the country 
“holds all critical cards" in the race for military 
innovation. 

Other weapons on display during this year’s 
Bastille Day celebration included the Nerod F5 
microwave signal jammer, which seemed to have 
sprung from sci-fi movies. This weapon aims to 
interrupt communication of unmanned aerial 
vehicles with the control device.

The ongoing experiments in developing 
robots to support French troops stationed in Mali 
are another example of the innovative moves of 
the French army.

Situation where science-fiction is real 
Landing on the Moon: In Jules Verne’s 1865 
Journey to the Moon, three people are sent to the 
Moon in a spacecraft launched from Florida. This 
imagination came true with the Apollo 11 mission 
104 years later, to include a lot of similarities.

Video telephones: The idea of video telephony 
was first reflected in the 1927 film Metropolis. But 
the video communication tools in the film were 
much larger than what we used today.

Atomic Bomb: In 1914, The World Set Free 
by HG Wells, he used early atomic research to 
envisage bombs that destroyed everything and 
exploded forever.

P rof. Dr. Orhan Gölbaşı stated that 
reusable rocket technology will 
become widespread in the near 

future and said, “The biggest feature of 
the Falcon series of rockets developed by Space 
X is that it can be reused. The Saturn V rockets 
used by the US for lunar missions, with their full 
load, reached a weight of 3,100 tons. Only 500 
kilograms of weight were returned to Earth on 
return. Vehicles lost with reusable rockets will 
not be renewed on every flight, thus reducing the 
cost of space missions considerably. Inexpensive 

tasks will civilize space, make interplanetary 
journeys possible, and most importantly, make 
space the space easier to reach”.

Civil Organizations Start to Launch into 
Space

Stating that the number of civilian 
organizations working in the field of space has 
increased with the Space X company founded 
by Elon Musk, the director of IAU Sky Sciences 
Research and Application Center Gölbaşı said: 
“Civil organizations and companies in the 
United States are very active in this regard. 
James Webb finances a space telescope with 
a mirror diameter of 6.5 m. He is going to spend 
billions of dollars for that. Prof.Dr. Feryal Özel 
will be leading the project. We have a Turkish 
girl named. She is also the only Turkish Female 
scientist working in NASA in this field. This 
telescope, which is planned to be operational 
in 2020, is supposed to photograph the event 
horizon of black holes. Business people who saw 
the future of space began to move to this area. 
There is no businessman in our country who has 
yet to comprehend the future of space studies. I 
hope it happens in the future”. 

It Will Enable Space Mining
Stating that another aim of the reusable 

rockets is to enable interplanetary travel, Gölbaşı 
said: “One of the missions of Space X is to enable 
the journey to Mars. The terraforming project 
has been taken seriously by the American 
Aerospace and Aviation Agency (NASA) and has 
been researched. Reusable rockets are being 
developed to provide the ‘transport’ process of 
the Mars missions. In addition, the extraction 
of precious metals from various celestial bodies 
and bringing them to Earth seems likely in the 
future. Reusable Falcon rockets will play a major 
role in bringing these mines to our planet”.

Frequently used ‘phishing’ fraud affects 
thousands of consumers. Istanbul 
Aydın University Head of Software 
Engineering Assoc. Dr. Taner Çevik 

talked about the techniques to protect ourselves 
from phishing scams.  

All It Takes Is A Click
Assoc. Dr. Taner Çevik described the 

phishing; “Identity Theft Attack (Phishing), is 

a kind of social engineering attack that is 
often used to steal user data, including login 
information and credit card numbers. It 
occurs when an attacker forces the victim 
to open an e-mail, instant message or text 
message in ways that are masked as a 
trusted entity. The receiver is then fooled by 
clicking on a malicious link that could cause 
malicious software to load, the system to 
freeze as part of a ransomware attack, or to 
reveal sensitive information.” 

They Don’t Need Software
Stating that there is no need for 

malicious software for phishing scams, 
Çelik said: “Even the malicious method can 
affect the user without malware. When a 
link, image or any kind of file attachment is 
clicked, it is redirected to malicious sites by 
means of redirection methods and can be 
made suitable for any kind of attack. There 
is no need to install malware for this. It is 
done via TCP/IP and routing methods on 
the web.” 

How Do We Protect Ourselves? 
Assoc. Dr. Çevik talked about the ways 

to protect ourselves from phishing; “The 
best way to avoid phishing attacks is to use 
ad blockers such as adblocker, not download  
anything from non-SSL (non-secure) 
sites, to check the sender of each incoming 
e-mail (this is the most important one, since 
phishing attacks are usually done via mails) 
and do not click on unknown links.”

Fran sız or du su ge le ce ğin muhtemel 
teh dit le ri ni tah min et mek için bi lim 
kur gu ya zar la rı nın ha yal gü cün den 
ya rar la na cak. Fran sız or du su bi lim-

kur gu ya zar la rın dan olu şa cak bir eki bin ge-
le ce ğin muh te mel as ke ri teh dit le ri üze rin de 
dü şün me si ni is ti yor. Sa vun ma Tek no lo ji sin de 
Ye ni lik ler Ajan sı (DIA) ta ra fın dan ya yım la nan 
bir ra por da, ge niş viz yon lu ki şi le rin as ke ri stra-
te ji uz man la rı nın ak lı na gel me ye bi le cek teh dit 
se nar yo la rı üze rin de ça lı şa ca ğı kay de dil di.

Bu eki bin çok giz li yü rü te ce ği ça lış ma lar, 
ra po ra gö re ön gör me si zor 'za rar lı un sur lar' ile 
mü ca de le ba kı mın dan önem ta şı yor. Fran sa or-
du su bir sü re dir sa vun ma kav ra mı na yak la şı-
mı nı ye ni le me ye yö ne lik adım lar atı yor.

Baş kent Pa ris’te ge çen haf ta Bas til le Gü nü 
kut la ma la rı sı ra sın da ya pı lan as ke ri ge çit tö-
re nin de, Franky Za pa ta ad lı ka şif jet mo to ruy la 
ha va la na rak ka la ba lık la rın üze rin de uçuş yap tı.

Za pa ta’nın he ye can ya ra tan uçu şun dan 
son ra Cum hur baş ka nı Em ma nu el Mac ron 
uçuş tan bir vi deo klip ek le di ği twe etin de “Or-
du muz la gu rur du yu yo rum. Mo dern ve ya ra tı-
cı” de di.

'Kı zıl Ekip’ kim ler den olu şa cak?
4 ya da 5 bi lim-kur gu ya za rın dan olu şa cak 

bir gru bun, or du nun ge le nek sel dü şün me bi-
çim le ri nin dı şı na çı ka rak teh dit ler ko nu sun da 
da ha ya ra tı cı tah min ler ge liş tir me si umu lu yor.

Ekip, “te rör ör güt le ri nin ya da ya ban cı 
dev let le rin” ile ri tek no lo ji ler kul la na rak ne tür 
teh dit ler ge liş ti re bi le ce ği ni ha yal et me ye ça lı-
şa cak. Fran sa Sa vun ma Ba ka nı Flo ren ce Parly, 
ül ke nin as ke ri ye ni lik ler ko nu sun da ki ya rış ta 
“tüm kri tik kart la rı elin de tut tu ğu nu” söy le di. 

Bu yıl ki Bas til le Gü nü kut la ma la rı sı ra sın-
da ser gi le nen di ğer si lah lar ara sın da bi lim kur-
gu film le rin den fır la mış gi bi gö rü nen Ne rod F5 
mik ro dal ga sin yal bo zu cu da var dı. Bu si lah la 
in san sız ha va araç la rı nın, ku man da ci ha zı ile 
ile ti şi mi ni kes mek he def le ni yor.

Ma li’de ko nuş lan mış Fran sız as ker le ri ni 
des tek le ye cek ro bot lar ge liş ti ril me si ko nu sun-
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PAKISTAN SUPERIOR ÜNIVERSITESI  
KAMPÜSÜMÜZÜ ZIYARET ETTI 

PAKISTAN SUPERIOR UNIVERSITY VISITED OUR CAMPUS

Pakistan’ın Lahor şehrinde yer alan 
Superior Üniversitesi’nden bir he-
yet İstanbul Aydın Üniversitesi’ni 

(İAÜ) ziyaret etti. Superior Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanı Chaudhry Abdul 
Rehman ve Superior Rektörü Dr. Sumeyra 
Rehman’ının da yer aldığı heyet İAÜ’nün 
öğrencilerine sunduğu imkânları ve kam-
püsü gezdikten sonra İAÜ Mütevelli Heyet 
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ile görüş-
tü. Superior Üniversitesi heyetiyle konu-
şan İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa 
Aydın, “Türkiye ve Pakistan aynı kaderi 
paylaşan iki kardeş ülke. Pakistan’ın önde 
gelen üniversitelerinden Superior’dan bir 
heyetin bizi ziyaret etmesi büyük bir onur. 
Bizler  Pakistanlı kardeşlerimize üniver-
sitemizin tüm deneyimlerini aktarmaya 
hazırız.  Umarım gelecekte daha önem-
li işbirlikleri gerçekleştiririz” ifadelerini 
kullandı.

A delegation from Superior 

University in Lahore, Pakistan 

visited Istanbul Aydın University 

(IAU). Chaudhry Abdul Rehman, 

Chairman of the Board of Trustees of Superior 

University, and Dr. Sumeyra Rehman, the 

Rector of Superior, visited the campus and the 

facilities offered by IAU to its students and met 

with IAU Chairman of the Board of Trustees, 

Assoc. Dr. Mustafa Aydın. 

Speaking with the delegation of Superior 

University, IAU Chairman of the Board of Trustees 

Mustafa Aydın said, “Turkey and Pakistan are 

two countries who share the same fate. It is a 

great honor that a delegation from Superior, one 

of Pakistan’s leading universities, visited us. 

We are ready to give all the experiences of our 

university to our Pakistani brothers. 

I hope we will have more important 

collaborations in the future.” 

11. Evinizde yangın ikaz sistemleri bulundurun 
ve yangın söndürme eğitimlerine katılın. 

12. Yatakların yanına birer el feneri ve önü kapalı 
kalın tabanlı terlikler yerleştirin. 

13. Ev içinde çıkışa yakın, bina dışında tehlike-
lerden uzak ve mahalle dışında güvenli bu-
luşma noktaları belirleyin. 

14. Afet sonrası aile üyeleri ile haberleşebilece-
ğiniz alternatif yöntemler geliştirin. 

15. Tüm aile üyeleri için üzerinde acil durumlarda 
gerekli olacak bilgilerin yer alacağı bilgi kart-
ları hazırlayın ve yanınızda taşıyın. 

16. Acil durum telefon numaralarının hangi du-
rumlarda nasıl aranacağını her aile üyesine 
öğretin. 

17. Afetlerde ihtiyaç duyabileceğiniz ve hayatı-
nızı sürdürebileceğiniz gereksinimler için en 
az 3 günlük gerekli malzemeyi toplayıp acil 
durum çantası hazırlayın. 

18. Afetlerin yol açacağı ekonomik zararlardan 
korunmak için sigorta yaptırın. 

DEPREMDEN KORUNMAMIZ IÇIN 
YAPMAMIZ GEREKENLER

WHAT TO DO TO PROTECT OURSELVES AGAINST EARTHQUAKE

Deprem bir Türkiye gerçeği. 
Peki bizler, deprem öncesinde, 
sırasında ve sonrasında neler 

yapmalıyız? İşte cevapları...

Earthquake is a serious 
situation in Turkey. What 

should we do before, during 
and after the earthquake? 

Here are the answers...

Türkiye bir deprem ülkesi. Depreme 
karşı hazırlıklı olmak da artık herke-
sin kabul ettiği bir konu. Devlet ve di-
ğer yönetim katları gerekli hazırlıkları 

yapıyor. Ancak vatandaşa da yapması gereken 
birtakım görevler düşüyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi (AFAM), deprem 
başta olmak üzere her türlü afetin öncesinde 
hazırlıklı olma konusunda kapsamlı bir çalışma 
yaparak, vatandaşları bilinçlendirme yolunda 
önemli bir adım attı. Olası bir deprem öncesinde, 
sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle 
ilgili ayrıntılı bir ‘afet planı’ yapan AFAM’ın Pro-
je Koordinatörü Serhat Yılmaz, “Bu plan, deyim 
yerindeyse hayat kurtaran bir plan. Burada yer 
alan bütün maddeler yerine getirildiğinde, dep-
reme karşı hazır hale gelinmektedir” diye ko-
nuştu.

2012 yılında hizmete giren ve 950 metrekare 
kapalı alana sahip olan İstanbul Aydın Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendis-
liği Laboratuvarları, deprem dayanıklılık, riskli 
yapı ve zemin etüdü testlerini Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı’nın 2012 yılında 6306 sayılı kanun 
kapsamında verdiği yetkiyle gerçekleştiriyor. 
Bu nedenle kompleksten çıkan raporlar bir çeşit 
resmi geçerliliğe de sahip. Vatandaşlar bu rapor-
larla yetkili mercilere başvurup dönüşüm, yıkım 
veya güçlendirme işlemlerinin resmen başla-
masını sağlayabiliyor. Bu da vatandaşın binasını 
güvene alması için büyük önem taşıyor.

Afetlere Karşı Nasıl Hazır Olabiliriz?
1. Afetlerde en büyük kayıplara binalar ne-

den olmaktadır. Binanızın depreme karşı 
sağlamlığını yapı laboratuvarları aracılığı 
ile öğrenebilirsiniz. Sağlam olmayan bina-
lar güçlendirilmeli ya da yeniden inşa edil-
melidir. 

2. Ev içerisinde yer alan dolap, raf, masa ve seh-
pa gibi eşyaların üstünde ve içindeki nesne-
lerin altına kaydırmaz örtüler yerleştirin. 

3. Dolapların üzerindeki tüm yükleri kaldırın. 
4. Ağır ve yüksek mobilyaları uygun yöntem 

ve aparatlarla duvarlara sabitleyin. 
5. Zehirli ve yanıcı maddeleri, düşüp kırılma-

yacak/saçılmayacak yerlerde muhafaza 
edin. 

6. Fazla eşyaları ev dışına taşıyın veya ihtiyaç 
sahiplerine verin. 

7. Gaz veya doğalgazın cihazlarla buluştuğu 
noktalarda esnek bağlantılar kullanın. 

8. Bilgisayar, televizyon gibi elektronik cihaz-
ları bulunduğu masa/sehpaya, onları da 
duvara sabitleyin. 

9. Ayna, resim çerçeveleri ve abajur gibi deko-
ratif süslemeleri kanca vidalarla sabitleyin. 

10. Tüm dolap kapaklarını güçlü mandallarla 
veya mıknatıslı düzeneklerle kilitleyin. 

DÜŞÜK TEHLİKE
LOW DANGER

YÜKSEK TEHLİKE
HIGH DANGER

EN BÜYÜK YER İVMESİ (g) / HIGHEST GROUND ACCELERATION (g)

50 YILDA AŞILMA OLASILIĞI %10 (Tekrarlanma periyodu 475 yıl)
PROBABILITY OF EXCEEDANCE IN 50 YEARS %10 (Periodicity 475 years)

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

19. Olası bir deprem sırasında panik olmanızı 
engellemek, size zarar verebilecek eşya-
lardan kendinizi korumak için ‘çök - kapan 
- tutun’ hareketinin nerelerde ve nasıl ya-
pılacağını tüm aile üyelerine öğretin. 

20. Yaşadığınız yeri tahliye etmeniz gerekti-
ğinde nasıl tahliye olunacağını belirten bir 
tahliye planı hazırlayın. 

21. Tahliye olurken koruyucu giysiler ve sağ-
lam ayakkabılar giyin, acil durum çantanızı 
yanınıza alın, kapatabiliyorsanız elektrik, 
su ve doğalgaz gibi altyapı tesisatlarını ka-
patın. 

22. Yetkililerin çeşitli iletişim araçlarından ya-
pacağı uyarılar doğrultusunda hareket edin 
ve belirlediği tahliye yollarını kullanın. 

23. Deprem sonrası binada yapısal bir hasar ol-
madığına emin olmadan binaya girmeyin. 

24. Olası bir afet sırasında tüm aile üyelerinizin 
ihtiyaç duyabileceği gereksinimlere göre 
afet planınızı geliştirin ve mutlaka yılda en 
az iki kere tatbik edin.

Mikro
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Great

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇEĞI / ARTHQUAKE MAGNITUDE SCALE

urkey is a country of earthquakes. 
Preparing for the earthquake is also 
an issue that everyone accepts. The 
government and other management 

levels are making the necessary preparations. 
However, citizens also have some duties to do.

Istanbul Aydın University Disaster Education 
Application and Research Center (AFAM) has taken 
an important step towards raising awareness of 
citizens by carrying out a comprehensive study 
on preparedness before any disaster, especially 
earthquake. Serhat Yılmaz, AFAM’s Project 
Coordinator, made a detailed ’disaster plan’ about 
what needs to be done before, during and after a 
possible earthquake. He said, “This plan is a life-
saving plan. When all the materials in this section 
are fulfilled, we will be ready for the earthquake.”

Istanbul Aydın University Faculty of 
Engineering Civil Engineering Laboratories, 
which were opened in 2012 and have a closed 
area of 950 square meters, are conducting the 
earthquake resistance, risky structure and soil 
survey tests under the authority of the Ministry 
of Environment and Urbanization in 2012 under 
the Law No. 6306. Therefore, the reports coming 
from the complex also have some kind of official 
validity. With these reports, citizens can apply 
to the competent authorities to ensure that 
transformation, demolition or empowerment 
proceeds formally. This is very important for the 
citizens to secure the building.

 How can we be prepared against disasters?
1. The biggest losses in disasters are caused 

by buildings. You can learn the durability of 
your building against earthquakes through 
construction laboratories. Unstable buildings 
should be strengthened or rebuilt. 

2. Place non-slip covers on and under objects 
such as cupboards, shelves, tables and coffee 
tables in the house.

3. Remove all loads from the cabinets.
4. Secure heavy and high furniture to the walls 

with suitable methods and apparatus.
5. Store toxic and flammable materials in places 

where they will not fall or break.
6. Move excess items out of the house or hand 

them over to those in need.
7. Use flexible connections where gas or natural 

gas meets the devices.
8. Secure electronic devices such as computers 

and televisions to the table/stand where 
they are, and secure them to the wall.

9. Secure the decorative decorations such as 
mirrors, picture frames and lampshades 
with hook screws.

10. Lock all cabinet doors with strong latches or 
magnetic assemblies. 

11. Have fire warning systems in your home 
and attend fire extinguishing training.

12. Place a flashlight next to the beds and 
closed thick-bottomed slippers.

13. Identify safe meeting points in the house, 
close to the exit, free from hazards outside 
the building, and outside the neighborhood.

14. Develop alternative methods for 
communicating with family members after 
the disaster.

15. Prepare and carry with you information 
cards for all family members, which will 
contain the information needed in case of 
emergency. 

16. Teach each family member how to call 
emergency phone numbers.

17. At least 3 days of necessary materials to 
prepare for an emergency case for the 
needs that you may need and survive in 
disasters.

18. Take out insurance to protect against 
economic damage caused by disasters. 

19. Teach all family members where and how 

to ‘drop-cover-hold on’ to prevent panic 
during a possible earthquake, and to protect 
yourself from objects that may harm you.

20. Prepare an evacuation plan that tells you 
how to evacuate when you need to evacuate 
your place.

21. Wear protective clothing and sturdy shoes 
when evacuating, take your emergency bag 
with you, if possible, close the infrastructure 
such as electricity, water and natural gas.

22. Follow the warnings of the authorities 
through various means of communication, 
lock the door of your house and use the 
evacuation routes designated by the 
authorities. 

23. Do not enter the building until after you are 
sure there is no structural damage to the 
building.

24. Develop a disaster plan according to the 
needs of all your family members during a 
possible disaster and be sure to implement 
it at least twice a year.
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TBMM’de ku ru lan Bi li şim Tek no lo ji le-
ri Ba ğım lı lı ğı ile Mü ca de le Ko mis yo-
nu, Tür ki ye’de özel lik le ço cuk la rı ve 
genç le ri teh dit eden “in ter net ba ğım-

lı lı ğı”na han gi et ken le rin ne den ol du ğu nu ve ne 
tür ko ru yu cu ön lem ler alı na bi le ce ği ni in ce li yor. 
Pe ki, bi li şim tek no lo ji le ri ba ğım lı lı ğı ya da da ha 
yay gın kul la nı mıy la “in ter net ba ğım lı lı ğı” bir 
has ta lık mı? Öy le ise te da vi si var mı? En risk li 
yaş grup la rı han gi si? So run lu in ter net kul la nı-
mı han gi aşa ma dan son ra baş lı yor ve en önem-
li si bu “sal gın”a kar şı han gi ön lem ler alı na bi lir?

Ala nın da uz man ki şi le ri din le yen TBMM 
Ko mis yo nu, so ru nun çö zü mü ne iliş kin öne-
ri le ri nin yer al dı ğı bir ra por ha zır la yıp, ka mu-
oyu nun bil gi si ne su na cak. Ko mis yo nun, TBMM 
ta ti le gir me den ön ce yap tı ğı son top lan tı sın da, 
in ter net ba ğım lı lı ğıy la il gi li su num ya pan isim-
ler den bi ri si de Tür ki ye Bi li şim Der ne ği İcra 
Sek tör Ku ru lu Üye si Doç. Dr. Öz han Yal çın’dı. 
Yal çın ay nı za man da ço cuk ve er gen ruh sağ lı ğı 
ala nın da uz man. Genç ler ara sın da ba zı in ti har 
va ka la rın da so rum lu gö rü len Ma vi Ba li na oyu-
nu na özel bir baş lık ayı ran Yal çın’ın, ba ğım lı lı-
ğın bo yu tu ve bu na kar şı alı na bi le cek ön lem le-
re iliş kin TBMM ko mis yo nu na su nu mun da öne 
çı kan tes pit le ri der le dik:

Oyun da, sü rek li sel fie çek mek de ba ğım lı lık
“Ba ğım lı lık” de yin ce es ki den sa de ce al-

kol dür, es rar dır ya ni le gal ya da le gal ol ma yan 
mad de le rin ba ğım lı lık yap ma sı söz ko nu suy du. 
Ama ar tık son 20-30 yıl da in ter net ve tek no lo-
ji nin yay gın laş ma sıy la be ra ber böy le bir te rim 
de or ta ya çık tı. Bun lar ara sın da en sık gö rü len-
le ri aşı rı in ter net oyu nu oy na ma, sü rek li “sel-
fie” çek me, aşı rı cep te le fo nu kul lan ma, sü rek li 
di zi iz le me gi bi hem da ha “be nign” (iyi huy lu) 
hem de da ha “ma lign” (ha bis) ola bi le cek ba-
ğım lı lık lar ola bi li yor. İhti yaç için in ter net kul la-
nı mı, işi niz için, ban ka cı lık gi bi ya rar lı kul la nı mı 
kap sar ken, sık ve dü zen li kul la nı mı eğ len ce ve 
boş za man la rı ge çir mek için de ya ni iş, aka de-

mik, mes le ki alan lar dı şın da da kul lan ma yı içe-
ri yor ama bun la rı kul la nan her kes ta bii ki ba ğım lı 
ol mu yor.

İnter net ne den ba ğım lı lık ya pı yor, en çok 
han gi kit le yi et ki li yor?

Her za man ula şı la bi lir ol ma sı ve her or tam da 
kul la nı la bil me si ne de niy le. Örneğin bir su nu ma 
gir di ğim de bu ra da si ga ra içe bi lir mi yim? İçe mem, 
ama bir alış ve riş mer ke zi ne git ti ğim de wi-fi üc-
ret siz, is te di ğim gi bi kul la na bi li rim. Kon trol ki şi de, 
is te di ğim za man uzak la şı rım.

Fa ce bo ok’ta bi ri siy le ya zı şır ken tar tı şı yor 
mu yum? Bil gi sa ya rı ka pa tı rım ama nor mal ha-
ya tı nız da tar tı şır ken bir an da iliş ki ye son ve re bi lir 
mi si niz? Ha yır. İste di ği niz kim li ğe bü rü ne bi lir-
si niz. Özel lik le sos yal so run la rı olan, sos yal iliş ki 
kur mak ta zor la nan bi rey ler in ter net or ta mın da 
iliş ki kur ma ya da ha yat kın ola bi li yor.  İste ni len 
kim li ğe bü rü ne bil me de özel lik le er gen ler için 
önem li. Ken di le rin den hoş nut ol ma yan özel lik le-
ri ni san ki iyiy miş gi bi gös te re bi li yor lar.

Ne tür sağ lık so run la rı na yol açı yor?
Aşı rı kul la nım sa de ce psi ki yat rik bul gu la ra 

yol aç mı yor, be den sel be lir ti le re de yol açı yor. Bu 
ki şi ler hi per tan si yon (yük sek tan si yon), obe zi te, 
kar di yo vas kü ler (kalp ve da mar la il gi li) so run lar, 
du ruş bo zuk luk la rı ve göz le il gi li so run lar ya şa-
ya bi li yor lar. Da ha çok aşı rı sa yı da çok oyun cu lu, 
çev ri mi çi rol oy na ma oyun la rı er gen lik te ba ğım lı-
lık la iliş ki li. Bu ra da bir grup ha lin de ha re ket edi yor, 
ken di ne bir he def ko yu yor  çün kü bun lar er gen lik-
te önem li. Ya da so run la rı bun lar la oy na ya rak, ger-

çek ten ko pa rak yok sa yı yor. Ama bun lar ta bii ki 
er ge nin so run la rı nı çöz me di ği gi bi, çok da ha faz la 
so run la ra yol açı yor. Sos yal so run la rı var sa, ar ka-
daş bul mak tan sa in ter net üze rin den “chat”leş-
mek da ha ko lay ge le bi li yor. 

Kaç çe şit ba ğım lı lık var?
İki çe şi di var as lın da, bir ge nel leş miş in ter-

net ba ğım lı lı ğı. Bu ra da ki şi, ha yat ta ki so run la rı nı 
çö ze mi yor sa bun la rı sa nal or tam da ay rı kim lik-
ler kul la na rak çöz me ye ça lı şı yor, ya ni stres le baş 
et me yön te mi gi bi. Ama bu du rum ta bii ki ki şi nin 
sos yal be ce ri le ri ni de boz du ğun dan ki şi iyi ce in-
ter ne te dü şü yor. Özel leş miş in ter net ba ğım lı lı ğı ise 
por nog ra fi, cin sel lik, oyun ve ku mar oy na ma gi bi 
da ha spe si fik şey le ri içe ri yor. Er gen le ri, ge nel de 
çev ri mi çi, çok sa yı da oyun cu içe ren oyun lar kö tü-
ye kul la nı yor. 

İnti har ris ki ve dep res yon et ki si
Bir di ğer şey de in ti har ris ki nin art ma sı. Bu 

bir so nuç ola bi lir; ya ni ki şi bil gi sa yar ba şın da dur-
du ğu için, dav ra nış sal ak ti vas yon sağ la ya ma dı ğı 
için, uy ku bo zuk luk la rı ne de niy le dep res yon ge-
liş ti ri yor ola bi lir. Ya da dep re sif bir bi rey sos yal or-
tam dan ka çın dı ğı için tek no lo ji ye sı ğı nı yor ola bi lir.
Er gen ler ta bii çok yat kın bir grup ve bu in ter net 
ya da tek no lo ji ba ğım lı lı ğı er gen lik te ge liş ti ğin de 
ye tiş kin lik te ge li şe ne kı yas la çok da ha yı kı cı sey-
re di yor. Ni ye? Çün kü biz bu ço cuk lar dan er gen lik 
dö ne min de cin sel, aka de mik, mes le ki bir kim lik 
oluş tur ma la rı nı bek li yo ruz. Bir eriş kin bu kim lik 
öğe le ri ni ta mam la mış sa yı kı cı et ki si da ha az dır. 
Ama bun la rı ta mam la ya ma mış bir bi rey, za ten 
tek no lo jiy le aşı rı uğ ra şa de vam ede cek tir. Er gen-
ler için kim lik ara yı şı, fark lı kim lik ler edin me in-
ter net te çok da ha ko lay ola bi li yor; bu da er gen le rin 
da ha risk li ol ma sı na ne den olu yor.

Ma vi Ba li na, pro fes yo nel bir şe be ke gi bi
Ma vi Ba li na, Fi lipp Bu dey kin adın da 25 ya şın da 

bir Rus ta ra fın dan ge liş ti ril miş, 2013 yı lın da or ta ya 
çık mış, kur ban la rı nı bi yo lo jik atık ola rak gö rü yor. 
Plat form lar da uy gu la ma sı yok. Ya ni, “Ben Ma vi Ba-
li na’ya gi re ce ğim” di ye gi re mez si niz. Di rekt kul la-
nı cı la ra ula şı yor.

Psi ki yat rik so run la rı ol du ğu nu an la dık la rı, ya-
ni bi li şim de bu tarz ayak iz le ri bı rak mış ço cuk lar, 
intiharı ve kendine zarar vermeyi araştırmış ço-
cuklara di rekt ula şı yor lar, me saj lar, cep te le fon la rı 
yo luy la. Ve ri hır sız lı ğı ya pı yor lar. Çok pro fes yo nel 
bir şe be ke. Ku ru cu su ha pis te ama di ğer yö ne ti ci-
le ri nin ne re de ol du ğu bi lin mi yor. Bi li şim ve Tek no-
lo ji Ku ru mu (BTK) en gel le ye mi yor. Ül ke miz de 150 
ço cu ğun ölü mün den so rum lu ol du ğu id dia edi li yor. 
Gi de rek ar tan bir yaş ara lı ğı var, eriş kin le re doğ ru 
da ka yı yor.

Me se la ba li na, dep res yon ve in ti har la iliş ki liy-
miş; ma vi renk da ha dep res yon ren gi. Al gı yö ne-
ti mi var, pro fes yo nel yön len dir me ve si zi yön len-
di ren, si ze ula şan ki şi ler, ma il yo luy la ola bi lir, cep 
te le fo nuy la ola bi lir, hep üst dü zey bi rey ler. Ki şi ye 
aşa ğı lık ol du ğu nu his set ti ri yor ve mot to la rı şu: 
“Sen bir ma vi ba li na sın, öl me li sin, kur tul ma lı sın” 
ve re en kar nas yon dan bah se di yor lar, “Ye ni den do-
ğa cak sın” di ye. 50 gö rev var, ge nel de ge ce le ri ve ri-
li yor. Ken di ne za rar ver me yi nor mal ha le ge ti ri yor. 
Kor ku içe rik li vi deo ve mü zik ler kul la nı lı yor. Hep si 
dep re sif ve in ti har la il gi li. Son gö rev ise in ti har.

Han gi ön lem ler alı na bi lir?
• Ço cu ğa cep te le fo nu ve tab let müm kün ol du-

ğun ca geç alı na bi lir. Ev de lap top ye ri ne ma sa-
üs tü bil gi sa yar kul la nı mı nın ba ğım lı lık ris ki ni 
azalt tı ğı nı bi li yo ruz, çün kü lap to pu her ye re 
ta şı ya bi lir. Bil gi sa ya rın ise sa lon ya da otur ma 
oda sı gi bi ai le nin ol du ğu or tam lar da kul la nıl-
ma sı ge re ki yor. Bu nun iki avan ta jı var: Ço cuk 
ne ye gi ri yor gö rü yor su nuz. İkin ci si de et raf ta 
ko nuş ma, dik kat da ğı tı cı şey ler ol du ğu için 
ço cuk da ha az da lı yor bil gi sa ya ra, bu da ba-
ğım lı lık ris ki ni azal tı yor.

• En önem li şey, kü çük yaş lar dan iti ba ren za-
man ve yer kı sıt la ma la rı nın uy gu lan ma sı. 
Me se la, özel lik le ödev ler, gö rev ler bit tik ten 
son ra kı sa sü re li izin ler ve ri le bi lir. Ar ka daş-

la rı nın bu lun du ğu or tam la ra gi der ken ve ya 
do ğa ya çı kıl dı ğın da tab let yan la rı na alın ma-
ya bi lir. Ar ka daş lar la bu lu şu la cak sa tüm ai-
le ler an laş ma ya pa rak tek no lo jik ma ter yal-
le ri ni ev de bı ra ka bi lir ler. Şarj ale ti nin sü rek li 
ta şın ma sı da oy na ma ya de vam et an la mı na 
ge li yor.

• Sü re ön ce den be lir len me li, “Pe ki, 5 da ki ka da-
ha” de nil me me li. Nö be ti de ol sa za man kı sıt-
la ma sı ko nu sun da ge ri adım atıl ma ma lı. Wi-fi 
bağ lan tı nın sü rek li açık ol ma ma sı, bil gi sa ya-
rın ve te le viz yon açık ol ma ma sı ge re kir. Wi-fi 
bağ lan tı ye ri ne da ha çok HDMI jet gi bi ta kı la-
bi len 3G ya da 4.5G üze rin den alet le rin da ha 
az ba ğım lı lık la il gi li ol duk la rı nı bi li yo ruz. Okul 
gün le ri ödev ve aka de mik ça lış ma lar ha ri cin-
de in ter net ya da oyun için kı sıt lı sü re ve ril-
me si kü çük yaş lar dan iti ba ren uy gu lan ma lı.

• Gü ven ka za nıl dı ğın da, ya ni di ye lim ki in ter ne ti 
çok yo ğun kul la nan bir ço cuk in ter ne ti kal dır-
dı ğı nız da iler le me kay det ti, bir gü ven oluş tu, 
tek rar ver me niz ge re ki yor. Ai le içi ile ti şi min 
ar tı rıl ma sı, ye mek yer ken te le viz yo nun açık 
ol ma ma sı, ai le nin bir lik te ye me ğe otur ma sı 
çok önem li. Ay rı ca kü çük yaş lar dan iti ba ren 
oyun cak se çi mi me ka nik ol ma ma lı. Si ne ma, 
sa nat, spor gi bi şey le re yer ve ril me li.

• Ço cu ğun mut la ka okul ön ce si eği ti me gön de-
ril me si de ba ğım lı lık ris ki ni azal tır. Ev de sı nır 
koy ma yan bir ba ba an ne, an ne an ne “Aman, 
oy na sın ca nım” gi bi şey ler söy lü yor sa on la rın 
uya rıl ma sı ge re kir.

• Da ha bü yük ço cuk lar ise bil gi sa yar la rın fark-
lı kul la nım alan la rı nın ola bi le ce ği ko nu sun da 
eği til me li.

• Er gen lik dö ne mi ne ka dar sos yal pay la şım si-
te le rin de he sap aç ma mak ge re kir. Ama er-
gen lik son ra sın da açıl ma şar tı ola rak da 18 
ya şı na ka dar şif re yi ebe veyn le rin bil me si 
ku ra lı uy gu la na bi lir. Ka ran lık ta bil gi sa ya ra 
gi ril me me si de önem li. ço cuk ka ran lık ta bil gi-
sa ya ra gir di ğin de çok da ha faz la odak la nı yor, 
ora da ki gör sel ve işit sel uya ran la ra çok da ha 
faz la ma ruz ka lı yor ve bun lar da ço cuk ta ba-
ğım lı lık ris ki ni ar tı rı yor.

• Kü çük yaş lar dan iti ba ren oyu nun ses siz oy-
nan ma sı ku ral ha li ne ge ti ril me li. Ses li oy na-
mak ba ğım lı lık ris ki ni ar tı rı yor. Ek ran ışı ğı nın 
ve renk le rin mak si mum da ol ma sı da ben zer 
bir et ki de bu lu nu yor.

Ma vi Ba li na, Fi lipp Bu dey kin adın da 
25 ya şın da bir Rus  ta ra fın dan ge liş-
ti ril miş, 2013 yı lın da or ta ya çık mış, 

kur ban la rı nı bi yo lo jik atık ola rak gö-
rü yor. Plat form lar da uy gu la ma sı yok. 
Ya ni, “Ben Ma vi Ba li na’ya gi re ce ğim” 
di ye gi re mez si niz. Di rekt kul la nı cı la-
ra ula şı yor, Ebeveynlerin  bu noktaya 

dikkat etmesi  çok önemli.

Blue Whale was developed by a 
25 years old Russian named Filipp 

Budeykin and emerged in 2013, 
it sees its victims as biological 
waste. It has no application in 
platforms. So, you cannot say  

“I will enter in the blue whale”. 
 It directly reaches to its users. 

and watching TV series. While the use of the Internet 
for needs includes useful use such as business, 
academic and professional fields to spend leisure 
time, but not everyone who uses them is addicted. 

Why is the Internet addictive and which audience 
is the most affected? 

Because it is always accessible and can be used 
in any environment. For example, can I smoke during 
a presentation? I can’t, but when I go to a shopping 
center, Wi-Fi is free, I can use it as I want. The person 
controls, s/he can leave it whenever s/he wants.

Am I arguing with someone during chatting in 
Facebook? I close the computer but can you end a 
relationship instantly when discussing in your normal 
life? No. You can be whoever you want to be. Especially 
individuals with social problems and having difficulty 
in establishing social relations may be more prone to 
establish relationships on the internet. The ability to 
impersonate is particularly important for adolescents. 
They can make their dissatisfied features look good.

What kind of health problems does it cause?
Overuse does not only cause psychiatric 

symptoms, but also physical symptoms. They may 
experience hypertension, obesity, cardiovascular 
problems (hearth and vein related), posture disorders 
and eye problems. 

Multiplayer, online role playing games are more 
related with addiction in puberty. S/he acts in a group, 
sets himself/herself a target because these things 
matter during adolescence. Or they ignore their own 
problems by playing these games. But these do not, 
of course, solve the problems of the adolescent, and 
cause more problems. If they have social problems, it 
may be easier to chat over the internet than to find 
real friends. 

How many kinds of addiction exist?
There are two types of addiction, one of them is 

generalized internet addiction. Here, if one person 
cannot solve their problems in life, they try to solve 
them in a virtual environment by using different 
identities, that is a method of dealing with stress.  
But, of course, this situation also badly influences the 
person’s social skills and s/he becomes more addicted 

It normalizes self-harm. Horror video and music are 
used. It’s all depressive and suicidal. The last task is 
suicide.

Which precautions can we take?
• Mobile phone and tablet can be bought for the 

child as late as possible. We know that using a 
desktop computer instead of a laptop at home 
reduces the risk of addiction, because laptop 
can be taken anywhere. The computer should 
be used in a family environment, such as a 
salon or living room. It has two advantages: you 
can see where the child goes. The second one is 
that the child focuses less due to the distracting 
things around him/her, that reduces the risk 
of addiction. The most important thing is the 
application of time and place constraints from 
an early age. The most important thing is 
the application of time and place constraints 
from an early age. For example, short-term 
allowances may be given, especially after the 
completion of assignments and tasks. Tablet 
may not be taken with them when they go out 
to meet friends or in nature. If friends decide to 
meet, all families can make an agreement and 
leave their technological materials at home. 
Continuous carrying of the charger means you 
can keep playing.

• Duration must be determined in advance. “You 
can play for another 5 minutes” should not be 
said. You should not take steps backward. Wi-Fi 
connection should not be turned on, computer 
and television should not be turned on 
constantly. Devices over 3G or 4.5G, which can 
be plugged more like an HDMI jet rather than a 
Wi-Fi connection, are less addictive. A limited 
period of time should be given for internet or 
games apart from homework and academic 
studies during school days from an early age. 

• When the trust was developed, that is to say, a 
child who uses the internet very intensely made 
progress when you remove the internet and 
trust was developed, you need to give it back. 
It is very important that family communication 
is increased, television is not turned on while 
eating, and family sitting together for dinner. 
In addition, the choice of toys should not be 
mechanical from an early age. Things like 
cinema, art, sports should be included.

• Sending the child to pre-school education 
also reduces the risk of addiction. If there is 
a grandmother who doesn’t put any borders 
at home and says things like “oh, let her play 
dear”, they need to be warned.

• Older children should be educated about the 
different uses of computers. 

• You should not open an account on social 
networking sites until adolescence. However, 
as a condition of opening account after puberty, 
parents can know the password until 18. It is 
also important not to enter the computer in 
the dark. When the child uses computer in the 
dark, s/he focuses more, s/he is exposed to 
visual and auditory stimulating more and these 
increase the risk of addiction in children.

• It must be a rule to play games in silence from a 
young age. Playing with voice increases the risk 
of addiction. The effect of maximum screen light 
and colors have the same impact. 

ÖLÜM OYUNU MAVI BALINA: 

NE TÜR ÖNLEMLER ALINABILIR?
DEATH GAME BLUE WHALE:

WHAT KIND OF PRECAUTIONS CAN WE TAKE?

Ba li na, dep res yon ve in ti har la iliş ki liy miş; ma vi renk da ha   
dep res yon ren gi. Pro fes yo nel yön len dir me ile si ze ula şan  ve si zi yön len di ren 
ki şi ler ma il yo luy la ola bi lir, cep te le fo nuy la ola bi lir al gı yö ne ti mi yapıyorlar,  

ve mot to la rı şu:  “Sen bir ma vi ba li na sın, öl me li sin, kur tul ma lı sın” 

Whale is associated with depression and suicide; blue color is the color of 
depression. The people who reach you and guide you through professional 
orientation perform perception management via cell phones, emails, etc. 

Their motto is “you are a blue whale, you must die, you must escape.

T he Commission Against Information 
Technology Addiction, established in the 

Turkish Grand National Assembly examines 
which factors cause “internet addiction” 

that threaten especially children and young people in 
Turkey and what protective measures can be taken. 
Is information technology addiction or “internet 
addiction” with more widespread usage, a disease? 
If so, is there a treatment? What are the riskiest age 
groups? At what stage does problematic internet use 
start, and most importantly, what measures can be 
taken against this “epidemic?

Listening the experts in their fields, the 
parliamentary commission will prepare a report 
with its suggestions for the solutions of the problem 
and present it to the public. Turkish Informatics 
Association Execution Industry Council Member 
Assoc. Prof. Dr. Özhan Yalçın was one of the names 
who made a presentation about internet addiction at 
the last meeting of the commission before the Turkish 
Grand National Assembly is closed. Yalçın is also an 
expert in child and adolescent mental health. He 
devoted a special title to the Blue Whale game, which 
is considered responsible for some suicide cases 
among young people, we summarized the findings of 
Yalçın’s presentation to the TGNA Commission on the 
extent of addiction and the measures that could be 
taken against it:

Both constantly playing games and taking selfies 
are addictions

There were only legal and illegal substances, 
such as alcohol and drugs in old times in terms of 
addiction. But such a term emerged in the last 20-30 
years with the spread of internet and technology. The 
most common of these are the addictions that can be 
both benign and malign, such as constantly playing 
internet games, taking selfies, using mobile phones, 

to internet. Specialized internet addiction includes 
more specific things like pornography, sexuality, 
gaming and gambling. The games that involve a 
large number of players, usually played online abuse 
adolescents. 

Suicide risk and depression effect
Another thing is the increased risk of suicide. This 

may be a result; that is, the person might be developing 
depression due to using computer for a very long 
time, being unable to provide behavioral activation, 
having sleep disorder.  Or a depressed individual may 
be taking shelter in technology because s/he avoids 
social situations. Adolescents are a very predisposed 
group, and when this internet or technology addiction 
develops in adolescence, it is more destructive than 
when it develops in adulthood. Why? Because we 
expect these children to establish a sexual, academic 
and professional identity during adolescence. If an 
adult has completed these identity elements, it is less 
destructive. But an individual who has not been able 
to complete these elements will excessively continue 
to engage in technology. Seeking identity, obtaining 
different identities can be much easier on the internet 
for adolescents; this makes them riskier. 

Blue Whale is like a professional network
Blue Whale was developed by a 25 years old 

Russian named Filipp Budeykin and emerged in 
2013, it sees its victims as biological waste. It has no 
application in platforms. So, you cannot say “I will 
enter in the blue whale”. It directly reaches to its users. 

They reach out to children who have psychiatric 
problems, who left this kind of footprints in 
informatics, who researched suicide and self-harm 
and they reach out to them directly via messages, 
cellphones. They’re data theft. It is a very professional 
network. The founder is in jail, but where the other 
managers are unknown. Science and technology 
council (BTK) is not able to stop. It is claimed that 
they are responsible for the deaths of 150 children in 
our country. There is an increasing age range, and it is 
shifting towards adults. 

For example, the whale was associated with 
depression and suicide; the blue color is the color 
of depression. There is perception management, 
professional direction. The individuals who direct you, 
the people who reach you via mail and mobile phone 
are always senior individuals. It makes the person feel 
inferior and their motto is: “You are a blue whale, you 
must die, you must be saved”, and they talk about 
reincarnation and say, “You will be born again”. There 
are 50 missions which are usually assigned at night. 
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Kıb rıs Ba rış Ha re ka tı’nın 45’nci ku ru-
luş yıl  dö nü mü do la yı sıy la Türk ta ra fı 
ada ya iliş kin gö rüş le ri ni ulus la ra ra sı 
ka mu oyuy la ye ni den pay laş tı. Cum-

hur baş ka nı Re cep Tay yip Er do ğan, KKTC Cum-
hur baş ka nı Mus ta fa Akın cı’ya gön der di ği teb rik 
me sa jın da, “Tür ki ye, her ha lu kar da Kıb rıs Tür-
kü’nün re fa hı nın, gü ven li ği nin ve ge le ce ği nin 
ga ran ti si ol ma ya de vam ede cek tir. Ada’nın ve 
böl ge nin zen gin lik le ri nin sa de ce ken di le ri ne ait 
ol du ğu nu zan ne den ler, bu gün ol du ğu gi bi ge le-
cek te de kar şı la rın da Tür ki ye’nin ve Ku zey Kıb rıs 
Türk Cum hu ri ye ti’nin ka rar lı lı ğı nı bu la cak lar dır. 
Bu min val de Tür ki ye, Ada’da adil ve ka lı cı çö zü-
mün sağ lan ma sı için, Do ğu Ak de niz’de ger gin li ğin 
de ğil, ba rı şın hü küm sür me si için tüm imkânla rı-
nı kul la na cak tır” de di.

Cum hur baş ka nı Akın cı da hid ro kar bon kay-
nak lar ko nu sun da son ola rak Bir leş miş Mil let ler 
(BM) gö ze ti min de eşit tem si le da ya lı or tak ko mi-
te ku rul ma sı öne ri le ri ni Rum ta ra fın dan olum suz 
ya nıt gel di ği ni anım sa ta rak, “Bu du rum da bi ze ve 
Tür ki ye’ye de Rum ta ra fın ca ya pı lan tek yan lı gi-
ri şim le ri ni den ge le ye cek ben ze ri dav ra nış lar ser-
gi le mek ten baş ka se çe nek bı rak mı yor lar. Ada’da 
da böl ge de de ba rış, hu zur ve is tik rar sağ la ma nın 
yo lu nun el bet te güç lü ol mak tan ve meş ru hak la-
rı mı zı ko ru ma nın ka rar lı lı ğın dan geç ti ği nin de bi-
lin cin de yiz” di ye ko nuş tu.

An ka ra’nın iz le di ği Do ğu Ak de niz po li ti ka sın-
da Tür ki ye’de mu ha le fet par ti le ri nin des te ği de 
söz ko nu su. Ke za TBMM’de Ak Parti, CHP, MHP ve 
İYİ Par ti’nin im za sıy la or tak bil di ri ya yım lan mış tı. 
Bil di ri de, “Dev le ti mi zin Do ğu Ak de niz’de hid ro-
kar bon ara ma ça lış ma la rı nı sür dür me si ni doğ ru 
ve ye rin de bu lu yo ruz. Tür ki ye’nin ve KKTC’nin, 
hiç bir bas kı ya bo yun eğ mek si zin ulus la ra ra sı hu-
kuk tan kay nak la nan meş ru hak la rı nı ko ru ya cak 
kud re te sa hip ol du ğu bi lin me li dir” de nil miş ti. Pe-
ki Kıb rıs Ada sı çer çe ve sin de Av ru pa ve Tür ki ye 

ka mu oyu nu meş gul et mek te olan Do ğu Ak de-
niz’de ki ener ji re zer vi ne an la ma ge li yor? Ener ji 
sek tö rü açı sın dan ve ri le ri ve ulus la ra ra sı hu kuk 
açı sın dan “hak lı lık” me se le si ni, TMMOB Pet rol 
Mü hen dis le ri Oda sı Es ki Baş ka nı ve dü şün ce ku-
ru lu şu SİGMA Tur key’in ener ji uz ma nı Nec det Pa-
mir de ğer len dir di.

Pa mir’e gö re; do ğal gaz dün ya ge ne li ne öne-
mi ar tan ener ji kay nak la rın dan bi ri si an cak Do ğu 
Ak de niz’de Kıb rıs ci va rın da ki kay nak lar dün ya 
re zerv le ri açı sın dan şim di lik tah min ler de bu lun-
mak güç ol sa da dün ya den ge si ni de ğiş ti re cek 
gi bi gö zük mü yor. AB’nin de Rus ya ye ri ne do ğal-
gaz ih ti ya cı nı bu böl ge den sağ la ma sı ih ti ma li ni de 
dü şük ola rak yo rum la yan Pa mir, ça tış ma ye ri ne 
Do ğu Ak de niz’de ki hid ro kar bon lar üze rin den ba-
rış için çö züm üre ti le bi le ce ği gö rü şün de.

Ener ji uz ma nı Nec det Pa mir, Tür ki ye ve Türk 
ta ra fı nı ulus la ra ra sı ener ji hu ku ku açı sın dan son 
de re ce hak lı bul du ğu nu da vur gu la ya rak, VOA 
Türk çe’nin so ru la rı nı şöy le ya nıt la dı:

VOA: “Do ğu Ak de niz’de ki do ğal kay nak lar 
ne den önem li?”

Pa mir: “Ön ce lik le dün ya da tü ke ti len ener ji 
geç ti ği miz yı lı iti ba riy le yak la şık yüz de 22’si do-
ğal gaz la kar şı lan mış du rum da. Do ğu Ak de niz’de 
öne çı kan kay nak do ğal gaz. Bu pet rol yok de-
mek de ğil ama da ha çok İsra il ve Mı sır de niz ler 
ala nın da ve en so nun da Kıb rıs ada sı ci va rın da ki 

Pet rol le ri Ano nim Şir ke ti’ne ya ni ulu sal ku ru-
lu şu nu za ken di ta nım la dık la rı alan lar da ruh sat 
ver miş tir. Şu an da sür mek te olan sis mik ara-
ma la rı mız ya ni, Bar ba ros’un yap tı ğı Oruç Re is’in 
-ka tı la cak ya kın da- ve de rin de niz son daj ge mi-
le ri miz Fa tih ve Ya vuz’un Fe ni ke-1 ve Kar paz-1 
sa ha la rın da ki fa ali yet le ri, ta ma men ulus la ra ra sı 
hu ku ka da ya lı hem bi zim hem KKTC'nin hem kı ta 
sa han lı ğı hem de mün ha sır eko no mik böl ge hak-
la rı mız dan kay nak lan mak ta dır. AB’nin, GKRY’nin 
ve Yu na nis tan’ın or ta lı ğı ka rış tır ma ça ba la rı hu-
ku ki da ya nak lar ta ma men yok sun dur.”

Han gi şir ket ler ada ci va rın da fa ali yet yü rü-
tü yor?

VOA: “Kıb rıs ci va rın da şir ket ler ce yü rü tü len 
fa ali yet le ri na sıl yo rum lu yor su nuz?”

Pa mir: “Gü ney Kıb rıs Rum Yö ne ti mi Ada’nın 
tek sa hi biy miş gi bi Kıb rıs Cum hu ri ye ti adıy la fa-
ali yet gös te ri yor ve üç tur iha le yap tı. Bu ra da 
AB’nin tek ta raf ı ola rak Gü ney Kıb rıs Rum Yö ne-
ti mi eşit tir Kıb rıs Cum hu ri ye ti imiş gi bi hu kuk suz 
bir şe kil de ka bu lü ya tı yor. Bi raz ön ce zik ret ti ğim 
Zü rih ve Lon dra an laş ma la rı na ay kı rı dır (Rum ta-
ra fı nın) AB’ye ka bu lü tek ta raf ı ola rak. Do la yı sıy la 
Rum ta ra fı bu ra da ki fi ili du ru mu şu nun için kul la-
nı yor hem ulus la ra ra sı şir ket le ri yan la rı na alı yor-
lar hem de o şir ket ler ar ka sın da ki dev let le ri ar ka-
la rı na al ma ya ça lı şı yor lar. Bu ko nu da hu kuk suz 
ama ba şa rı lı bir ça lış ma la rı var. Ör nek ver mek 
ge re kir se To tal Fran sız, Eni İtal yan, Ko gaz Ko re li, 
Ex xon Mo bil ile Nob le Ame ri ka lı, De lek İsra il ya-
ni say dık ça han gi ül ke le rin şir ket le ri nin bu ra da 
ol du ğu nu da gö rü yo ruz. Ama bun la ra ek le nen 
en te re san bir şir ket ve dev let da ha var ka dar ya-
ni ka dim dos tu muz Ka tar’ın tır nak için de söy lü-
yo rum, ka dim dos tu muz der ken Ame ri ka lı lar la 
be ra ber Ex xon Mo bil ile be ra ber bi zim tüm kar şı 
çı kı şı mı za rağ men ora da ki fa ali yet le ri ni sür dü rü-
yor ol ma la rı da bir ib ret tab lo su oluş tu ru yor.”

VOA: “Do ğu Ak de niz’de ki kay nak lar ulus la-
ra ra sı den ge le ri de ğiş ti re bi lir mi?”

Pa mir: “Av ru pa Bir li ği’nin ener ji kay nak la-
rı nı çe şit len dir me ve Rus ya’ya olan ba ğım lı lı ğı nı 
azalt ma sı bağ la mın da çok gün de me ge li yor. Ola-
bi lir mi ola maz mı ay rı bir tar tış ma ko nu su. çün-
kü Do ğu Ak de niz Hav za sı’ndan çı kan do ğal ga zın 
hem bir üre tim ma li ye ti var hem de onun AB pa-
zar la rı na Tür ki ye’yi bay pas ede rek ula şa bil me si 3 
bin met re su de rin li ğin den bin ler ce ki lo met re lik 
bir bo ru hat tı ile ya da sı vı laş tı rıl mış gaz LNG ter-
mi nal le rin den tan ker ler va sı ta sıy la git me si son 
de re ce ma li yet li. Ya ni bu ga zın mev cut ko şul lar-
da Rus ga zıy la re ka bet et me si çok da zan ne dil di ği 
ka dar ko lay de ğil. Bir ta raf tan da AB’nin ge nel de 
gaz ta le bi de önü müz de ki yıl lar da art mı yor, aza-
lı yor. Bu AB’nin ener ji yi da ha ve rim li kul lan ma ve 
ye ni le ne bi lir kay nak la rın ener ji ka rı şım lar için-
de ki pa yı nı ar tır ma ya ça lış ma la rın dan kay nak la-
nı yor. Ama önem li, böl ge için önem li, Kıb rıs ada sı 
için önem li, ba rış için bir lik te kul la nıl dı ğı tak dir de 
son de re ce önem li.” (21 Temmuz 2019)

RUSYA’YI  BY-PASS  ETMEK
DOĞU AKDENIZ ENERJI HUKUKUNDA 

NE ANLAMA GELIYOR
WHAT DOES BY-PASSING RUSSIA MEAN IN EASTERN 

MEDITERRANEAN ENERGY LAW

Tür ki ye ve Kıb rıs  Türk ta ra fı, Ku zey Kıb rıs Türk Cum hu ri ye ti’nin (KKTC) 
ku rul ma sı nı Do ğu Ak de niz’de ki ener ji kay nak la rın da hak id di asıy la  

kut lu yor. Bu du ru mu yo rum la yan ener ji uz ma nı Nec det Pa mir’e gö re;  
Do ğu Ak de niz’de Av ru pa’nın tüm ih ti ya cı nı kar şı la ya cak bir po tan si yel den 

söz edi le me ye ce ği gi bi Av ru pa Bir li ği (AB) ve Rum ta ra fı ulus la ra ra sı  
hu kuk bo yu tuy la Türk ta ra fı nı ka bul et mek du ru mun da.

Turkey and the Turkish Cypriot side are celebrating the establishment of 
the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) with the claim of energy 

resources in the eastern Mediterranean. Commenting on this situation, 
energy expert Necdet Pamir said there is no potential to meet all the needs 
of Europe and the European Union (EU) and the Greek Cypriot side have to 

accept the Turkish side in terms of international law. 

Gü ney Kıb rıs Rum Yö ne ti mi  
Ada’nın tek sa hi biy miş gi bi Kıb rıs 

Cum hu ri ye ti adıy la fa ali yet  
gös te ri yor ve üç tur iha le yap tı.  
Bu ra da AB’nin tek ta rafl ı ola rak 

Gü ney Kıb rıs Rum Yö ne ti mi eşit tir 
Kıb rıs Cum hu ri ye ti imiş gi bi  

hu kuk suz bir şe kil de ka bu lü ya tı yor.

The Greek Cypriot Administration 
acts as the sole owner of the island 
under the name of the Republic of 

Cyprus and has made three rounds 
of tenders. Here lies the unilateral 

acceptance of the EU, as if the 
Greek Cypriot Administration is 
equal to the Republic of Cyprus. 

T he Turkish side re-shared its views on the 
island with the international community 

on the occasion of the 45th anniversary 
of the Cyprus Peace Operation. President 

Recep Tayyip Erdoğan sent a congratulatory 
message to the President of the TRNC Mustafa 
Akıncı; “Turkey will continue to guarantee the well-
being, security and future of the Turkish Cypriots 
in any case. Those who think that the island and 
the riches of the region belong to them alone will 
find the determination of Turkey and the Turkish 
Republic of Northern Cyprus in the future as they 
do today. In this sense, Turkey will use all its means 
to ensure peace and rule, not tension in the eastern 
Mediterranean for a just and lasting solution on the 
island.”

President Akıncı recalled that the Greek 
Cypriots responded negatively to proposals for the 
establishment of a joint representation based on 
equal representation under the supervision of the 
United National (UN) on hydrocarbon resources 
and said “In this case, they left us with no choice 
but to show similar behaviors that will balance the 
unilateral attempts made by the Greek Cypriot side. 
We are also aware of the fact that the only way to 
ensure peace, tranquility and stability in the region, 
island is to be powerful and determinant to protect 
our rights.”

There is also the support of the opposition 
parties in Turkey in the Eastern Mediterranean 

policy pursued by Ankara. Likewise, there is a joint 
declaration with the signs of AKP, CHP, MHP and 
IYI Party in the Grand National Assembly of Turkey. 
The declaration states that “We approve our state 
to continue the exploration of hydrocarbons in the 
Eastern Mediterranean. It should be known that 
Turkey and the TRNC have the power to protect 
their legitimate rights arising from international law 
without bowing to any pressure”. So what does the 
energy reserve in the Eastern Mediterranean, which 
occupies the public opinion of Europe and Turkey 
within the framework of Cyprus Island, mean? 
Necdet Pamir, the former President of TMMOB 
Chamber of Petroleum Engineers and energy 
expert in think tank SIGMA Turkey, evaluated the 
data in terms of energy sector and the question of 
“legitimacy” in terms of international law. 

According to Pamir; natural gas is one of 
the energy sources of increasing importance 
throughout the world. However, even though it’s 
hard to guess right now, it does not seem to change 
the world balance in terms of world reserves. 
Commenting that it is unlikely that the EU will 
supply natural gas from this region, rather than 
Russia, Pamir said peace can be created instead 
of conflict through hydrocarbons in the Eastern 
Mediterranean.  

Necdet Pamir, energy expert, emphasized 
that Turkey and the Turkish side are quite right in 
terms of international energy law and answered 
the questions of VOA Türkçe: 

VOA: “Why are natural resources in the 
Eastern Mediterranean important?”

Pamir: “First of all, 22 percent of the energy 
consumed in the world has been met by natural gas 
as of last year. The most prominent source in the 
Eastern Mediterranean is natural gas. This doesn’t 
mean that there is no oil, but the discoveries in 
Israeli and Egyptian seas and finally around the 

island of Cyprus are purely natural gas discoveries. 
So first we need to underline this. It is the only fossil 
fuel that is expected to increase its share in the 
coming years because natural gas is important and 
it is more efficient since it is relatively cleaner than 
other fossil fuels. Therefore, these resources are 
primarily important in this respect. There are possible 
reserves and proven reserves when you look at the 
scale today. The total of proven natural gas reserves 
known in the world today is about 200 trillion cubic 
meters. Compared to this 200, there is a potential of 
3.5 trillion cubic meters in the Levant basin, that is 
the east of Cyprus, according to the assumptions of 
the American geological research institute. In other 
words, there is a potential when we compare with 1.75 
percent world reserves. A part of it was discovered. 
The institute in question states there is the Nile delta 
basin in Egypt, which has a greater potential, 6,3 
trillion cubic meters. So when you collect two areas, 
it’s worth 10 trillion cubic meters. It is 5 percent of 
world proven gas reserves. It is important for the 
region, cannot be underestimated, but whether it 
changes the world balances or not, it is a matter of 
debate. Now let’s get this determined. There are also 
proven reserves. What we mean by this is you have 
drilled enough wells with the available technologies 
and you know your reserves.  The amount of 200 
trillion cubic meters I mentioned at the beginning is 
the amount we can produce with today’s technology 
and the current economic conditions since there 
are sufficient number of drilled wells around the 
world. In this context, when we look at the Eastern 
Mediterranean, Israel marine, about one trillion 
cubic meters of discovery was announced. Tamar 
Field has already been produced to a large extent, 
we can say that adequate research has been done at 
the Leviathan site. In addition, Egypt found the Zohr 
Field where a certain amount of drilling was carried 
out. Here, an estimated figure of 850 billion cubic 
meters was mentioned. However, one of its most 
recent discoveries is Nur Field, we use it in the sense 
of Light, there are some very speculative figures, the 
technical well is not opened and the reserve is not 
explained, so it is very predictive and very general. 
I am saying that this is much larger than the Zohr 
Field in that sense. There are some numbers but I 
do not want to say them here to prevent redirection. 
Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus 
unilaterally invited 3 international tenders in the 
vicinity of Cyprus against the insistent protests of 
Turkey and TRNC.  The reason for the protests is 
when we look at the 1960 constitution of the Republic 
of Cyprus created by 1959 London Agreement 
“Turkish and Greek communities have equal rights” 
is a unilateral imposition, but they persistently did so 
and three discoveries were made after three tenders. 
Decreasing figures starting from 250 billion cubic 
meters to 129 billion cubic meters were announced 
regarding the Aphrodite field. This is Turkey’s natural 
gas consumption for two and a half years. It’s also 
too early for Glaucus and Calypso wells, just one for 
each wells were opened, disclosure of the reserve 
will be very rambling. The sum of the two is generally 
given as 198 billion cubic meters, so it is regionally 

important but we are not talking about a figure that 
will change the world balance.

Who is right on continental shelf and exclusive 
territory?

VOA: “On the basis of what Turkey and TRNC 
put a claim on continental shelf and exclusively 
territory?”

Pamir: “Your claims to the continental shelf 
and the exclusive economic zone thereon are your 
rights created by your geography and the reason for 
your existence. The continental shelf is naturally an 
extension of your terrestrial structure. Both Turkey 
and the TRNC naturally have rights. Turkey has a 
continental shelf as an extension of its mainland and 
has given its coordinates to the United Nations and 
related organizations in order to refute the theses of 
the Greek Cypriot side. But Turkey firmly registered 
its border of the continental shelf to the UN with the 
signature of our Permanent Representative Feridun 
Sinirlioğlu one or two months ago. But exclusive 
economic zone is more than that. This term is your 
birthright.

Which companies operate around the island?

VOA: “How do you interpret the activities 
carried out by companies around Cyprus?”

Pamir: “The Greek Cypriot Administration acts 
as the sole owner of the island under the name of 
the Republic of Cyprus and has made three rounds 
of tenders. Here lies the unilateral acceptance of the 
EU, as if the Greek Cypriot Administration is equal 
to the Republic of Cyprus. The unilateral admission 
of the Greek Cypriot side to the EU is contrary to the 
Zurich and London Agreements I mentioned before. 
Therefore, the Greek Cypriot side uses the de facto 
situation here for winning over both international 
companies and the states behind these companies. 
They have an unlawful but successful work. For 
example, total is French, Eni is Italian, Kogaz is 
Korean, Exxon Mobil and Noble are American, Delek 
is israeli, when we count the company names we 
see which countries supporting these companies. 
But an interesting company and the government 
were added to these. I put our ancient friend Qatar 
in quotes, the fact that they continue their activities 
with American Exxon Mobil in spite of all our 
objections constitutes an example. 

VOA: “Can resources in the Eastern 
Mediterranean change the international balance?”

Pamir: “It is at the top of the agenda in context 
of the European Union’s diversification of energy 
resources and the reduction of its dependence on 
Russia. Whether it is possible or not is another 
discussion’s topic because the natural gas from 
the Eastern Mediterranean Basin has a production 
cost and it is extremely costly for it to reach EU 
markets by bypassing Turkey with a pipeline 
of 3,000 meters water depth or thousands of 
kilometers from liquefied LNG terminals. In other 
words, it is not as easy to compete with Russian 
gas under current conditions. In the meantime, 
the EU’s gas demand in general is not increasing, 
it is decreasing in the coming years. This is due 
to the EU’s efforts to use energy more efficiently 
and to increase the share of renewable resources 
in energy usage. But it is important, important for 
the region, important for the island of Cyprus, and 
extremely important if used together for peace.” 
(21 July 2019) The Greek Cypriot Administration 
acts as the sole owner of the island under the 
name of the Republic of Cyprus and has made 
three rounds of tenders. Here lies the unilateral 
acceptance of the EU, as if the Greek Cypriot 
Administration is equal to the Republic of Cyprus.

ke şif er ta ma mıy la do ğal gaz ke şif e ri. Do la yı sıy la 
ön ce bu nun al tı nı çiz mek la zım. Do ğal ga zın öne-
mi açı sın dan ve do ğal gaz di ğer fo sil ya kıt la ra gö-
re - fo sil ya kıt lar der ken de kö mür ve çe lik ten söz 
edi yo ruz - gö re ce da ha te miz ol du ğu için, da ha 
ve rim li ol du ğu için önü müz de ki yıl lar da da pa yı nı 
art tır ma sı bek le nen tek fo sil ya kıt. Do la yı sıy la bu 
kay nak lar ön ce lik le bu açı dan önem li. Bu gün öl-
çe ği ne bak tı ğı nız za man bir ola sı re zerv ler var, bir 
de is pat lan mış re zerv ler var. Dün ya da bu gün bi-
li nen is pat lan mış do ğal gaz re zerv le ri nin top la mı 
yak la şık 200 tril yon met re küp. Bu 200 ile kı yas-
la dı ğı mız da Ame ri kan Je olo jik Araş tır ma Ens ti tü-
sü’nün bir ta kım var sa yım la rı na ina na cak olur sak 
Le vant Hav za sı’nda ya ni Kıb rıs’ın doğ ru su di ye lim 
3.5 tril yon met re küp bir po tan si yel den söz edi li-
yor. Ya ni yüz de 1,75’lik dün ya re zerv le riy le kı yas-
la dı ğı mız da bir po tan si yel den söz edi li yor. Bu nun 
bir kıs mı keş fe dil di. On dan bü yük po tan si yel ola-
rak gör dü ğü söz ko nu su ens ti tü nün Mı sır’da ki Nil 
Del ta sı Ba se ni var, ora da da 6,3 tril yon met re küp. 
Ya ni iki si ni top la dı ğı nız da 10 tril yon met re küp 
dün ya is pat lan mış gaz re zerv le ri nin yüz de 5’i ka-
dar ki böl ge için önem li kü çüm se ne cek bir ra kam 
de ğil ama dün ya den ge le ri de ğiş ti rir de ğiş tir mez 
o tar tış ma ko nu su. Şim di bir ke re bu nu tes pit 
ede lim. Bir de is pat lan mış re zerv ler var. Bun dan 
kas tı mız şu dur: siz mev cut tek no lo ji ler le ye ter li 
sa yı da ku yu aç mış sı nız re zer vi ni zi ta nı yor su nuz. 
Baş ta ver di ğim 200 tril yon met re küp dün ya ge-
ne lin de ye ter li ku yu açıl mış bu gün kü tek no lo jiy le 
ve mev cut eko no mik ko şul lar da üre te bi le ce ği niz 
mik tar. Bu bağ lam da bak tı ğı nız da İsra il de ni zel 
ala nın da, Do ğu Ak de niz’i ko nu şu yo ruz yak la şık 
bir tril yo na met re küp ke şif açık lan dı. Bun lar dan 
Ta mar Sa ha sı za ten bü yük oran da üre til di, Le vi-
at han sa ha sında da ye ter li araş tır ma ya pıl dı ğı nı 
söy le ye bi li riz, Bu nun ya nı sı ra Mı sır, Zohr Sa ha-
sı nı bul du bu ra da da bel li oran da son daj ya pıl dı. 
Bu ra da da tah mi nen 850 mil yar met re küp gi bi bir 
ra kam dan söz edi li yor. An cak en son ke şif e rin-
den bir ta ne si de ne olur sa Nur Sa ha sı, bi zim Işık 
an la mın da kul lan dı ğı mız bu sa at te de çok spe kü-
la tif bir ta kım ra kam lar var tek nik ku yu açı lıp re-
zerv açık lan maz ya ni çok tah mi ni dir çok ge nel dir, 
ya ni ke sin lik le arz et mez. O an lam da söy lü yo rum 
ama bu nun Zohr Sa ha sı’ndan çok da ha bü yük ol-
du ğu nu Ha ni ba zı ra kam lar var söy le mek is te mi-
yo rum ge rek siz yön len dir me ol ma sın di ye. Kıb rıs 
ci va rın da ise, Tür ki ye’nin ve KKTC’nin ıs rar lı pro-
tes to la rı na kar şı tek ta raf ı ola rak Gü ney Kıb rıs 
Rum Yö ne ti mi çe şit li ulus la ra ra sı şir ket le ri da vet 
et ti ği 3 ta ne iha le yap tı. Pro tes to edip edil me si nin 
ne de ni 1959 sü rek li Lon dra an laş ma la rı nın Ha yat 
ver di ği 1960 Kıb rıs Cum hu ri ye ti’nin Ana ya sa-
sı’nda bak tı ğı nız za man Türk ve Rum top lum la-
rı eşit hak la ra sa hip tir tek ta raf ı ola rak bun la rın 
bir da yat ma sı dır bu ama ıs rar la bu nu yap tı lar ve 
üç iha le son ra sın da üç ke şif ya pıl dı. Af ro dit Sa-
ha sı’nda 250 mil yar met re küp ten baş la yıp en 
son 129 mil yar met re kü pe ka dar dü şen ra kam lar 
açık lan dı. Bu Tür ki ye’nin iki bu çuk yıl lık do ğal gaz 
tü ke ti mi ka dar dır. Gla ucus ve Caly pso ku yu la rın-
da da ge ne çok daha er ken bi rer ku yuy la re zerv 
açık lan ma sı çok afa ki ola cak tır İki si nin top la mı 
ge nel de 198 mil yar met re küp gi bi ve ri li yor do la yı-
sıy la böl ge sel ola rak önem li ama dün ya den ge le ri 
de ğiş ti re cek bir ra kam dan söz et mi yo ruz.”

Kı ta sa han lı ğı ve mün ha sır böl ge nok ta sın da 
hak lı lık pa yı ne dir?

VOA: “Tür ki ye ve KKTC’nin kı ta sa han lı ğı iti-
ba riy le böl ge de hak id di ası ne ye da ya nı yor?”

Pa mir: “Kı ta sa han lı ğı ve bu nun üze ri ne 
mün ha sır eko no mik böl ge id di ala rı nız si zin coğ-
raf ya nız ve var lık ne de ni niz le ya rat tı ğı nız hak la-
rı nız dır. Kı ta sa han lı ğı do ğal ola rak ka ra sal ya pı-
nı zın uzan tı sı dır. Hem Tür ki ye’nin hem KKTC’nin 
do ğal ola rak hak la rı var dır. Tür ki ye ana ka ra sı nın 
uzan tı sı ola rak kı ta sa han lı ğı na sa hip tir ve ko or-
di nat la rı nı da ha ev vel de za ten Rum ta ra fı tez le-
ri ni çü rüt mek açı sın dan Bir leş miş Mil let ler’e ve 
il gi li ku ru luş la ra ken di gö rü şü nü ver miş ti. Ama 
bun dan bir-iki ay ön ce Tür ki ye ora da ki Da imi 
Tem sil ci miz Fe ri dun Si nir li oğ lu im za sıy la kı ta sa-
han lı ğı sı nır la rı mı zı ke sin kes BM’ye tes cil et tir di. 
Fa kat mün ha sır eko no mik böl ge bu nun üze rin de 
bir şey. Mün ha sır eko no mik böl ge, kı yı daş ül ke-
le rin ken di kı yı la rın dan iti ba ren 200 de niz mi li 
ya ni yak la şık 370 ki lo met re lik alan da su yun yü-
ze yi, ko lo nu ve onun al tın da ki kı ta sa han lı ğın da ki 
hak la rı nı ifa de eder. Bu de yim ye rin dey se do ğuş-
tan ge len hak kı nız dır. 

Do la yı sıy la Doğu Akdeniz Münhasır Eko-
nomik Bölgesi'nin KKTC’den far kı Tür ki ye’nin 
anaka ra  uzan tı sı. Ama KKTC bi raz ön ce söy le di-
ğim gi bi 1959 Zü rih ve Lon dra an laş ma la rı üze-
ri ne otur muş Kıb rıs Cum hu ri ye ti’nin ana ya sa sı 
var bu her iki top lu ma da eşit hak ve ri yor. Do la yı-
sıy la Gü ney Kıb rıs Rum Yö ne ti mi’nin, Tür ki ye’nin 
mün ha sır eko no mik böl ge hak kı ya da kı ta sa-
han lı ğı hak kı ha ri cin de ki ilan et ti ği ne var sa ora-
da KKTC’nin de hak la rı var dır. Do la yı sıy la ulus la-
ra ra sı hu kuk tan ge len kay na ğı var. Bu na gö re de 
hem KKTC hem de Tür ki ye Cum hu ri ye ti, Tür ki ye 
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LÖSEMI TEŞHISINDEKI BULUŞ  
ALTIN MADALYA ILE ÖDÜLLENDIRILDI

LEUKEMIA DIAGNOSIS INNOVATION AWARDED WITH GOLD MEDAL
Prof. Dr. Orhan Gölbaşı

Dünyanın en önemli buluş fuarların-
dan biri olma özelliğini taşıyan ‘İs-
tanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda 
(ISIF 2019) İstanbul Aydın Üniver-

sitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mine Ergüven, 
nano teknoloji bazlı kolay emilebilen ve hedef 
hücreyi bulabilen kronik lösemide etkili Goji 
Berry bitkisi ve Karnitin bileşimden oluşan 
bitkisel kompozisyon çalışmasıyla altın ma-
dalya kazandı. 

Kanser Tedavisinde de Kullanılıyor
Söz konusu çalışma, kronik myeloid lö-
semi (KML) tedavisinde adjuvan olarak 
kullanılabilme potansiyelinin yanı sıra, 
 üreme (kısırlık)    ile   obezite gibi   hastalıklarda da   
başarı sağlayan, bağırsaktan kolay emilebi-
len ve  hedef  hücreyi bulup sadece ona bağla-
nabilen bir yapı ortaya koyma potansiyeline 
sahip.

I stanbul Aydın University Academic 
Member Assoc. Prof. Dr. Mine Ergüven 
won the gold medal for her study 
of nanotechnology-based herbal 
composition consisting of goji berry plant 

and carnitine compound, which is effective in 
chronic leukemia which is easily absorbable 
and can find the target cell at Istanbul 
International Invention Expo (ISIF 2019) that is 
one of the most important invention expos in 
the world. 

It is also used for cancer treatment
The study in question has the potential to be 
used as an adjuvant in the treatment of chronic 
myeloid leukemia (CML), as well as the potential 
to produce a structure that can be easily 
absorbed from the intestine and connects 
to the target cell, which is also successful in 
diseases such as infertility and obesity.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mine Ergüven, Teknofest 2019 kapsamında düzenlenen  
İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda altın madalya kazandı 

Istanbul Aydın University Academic Member Assoc. Prof. Mine Ergüven was awarded gold medal at the Istanbul  
International Invention Fair held within the scope of Teknofest 2019 

IAÜ’LÜ GIRIŞIMCI DÜNYANIN ZIRVESINDE! 
IAU ENTREPRENEURS ON TOP OF THE WORLD! 

İAÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendis-
liği Bölümü’nden mezun olan Duygu Yıl-
maz, dört yıl önce kendi markası Biolive’ı 
kurdu. Babasının kahvaltıda ‘midesine 

iyi geldiğini’ söyleyerek zeytin çekirdeği yut-
tuğunu  fark  eden Yılmaz, “Öğrenci evinde 
üç ortak bir laboratuvar kurduk. Biolive adlı 
araştırma-geliştirme markamız için her gün 
prototip çalışmaları yaptık. İlk zamanlarda 
kimse zeytin çekirdeğinden biyoplastik üre-
teceğimize inanmadı. Ama yardımlar aldık 
ve şirketleştik. Bizim ürünlerimizin en büyük 
avantajı ise çevreci bir ürün olarak doğada 1 yıl 
içerisinde kaybolması, canlıların hayati tehli-
kelere maruz kalmasını engellemesidir” ifa-
delerini kullandı.

D uygu Yılmaz, who graduated from 
the Food Engineering Department 

of the Faculty of Engineering at 
IAU, founded her own brand Biolive 

four years ago. Noticing that his father had 
swallowed olive seeds for breakfast and 
said ‘it is good for stomach’, Yılmaz said “We 
established a laboratory in the student house 
as three partners. We prepared prototypes 
every day for our research and development 
brand named Biolive. Nobody believed that 
we would produce bioplastics from olive 
seeds in the early days. But we got help and 
became corporation. The biggest advantage 
of our products is that it is lost in the nature 
within 1 year as an environmental product and 
prevents the living beings from being exposed 
to life-threatening dangers.”

İAÜ’lü girişimci Duygu Yılmaz, JCI tarafından düzenlenen  
‘Dünyanın En Başarılı 20 Genci’ listesine giren iki Türk'ten biri oldu

IAU Entrepreneur Duygu Yılmaz is one of the two Turks 
in the "Top 20 Most Successful Young People" list compiled by JCI

YAPAY ZEKADA YÜKSEK LISANS DÖNEMI
HIGHER EDUCATION ERA IN ARTIFICAL INTELLIGENCE

İstanbul Aydın Üniversitesi, yeni 
akademik yıl itibarıyla ‘Yapay 
Zeka ve Veri Bilimi Yüksek Lisans 
Programı’nı başlatıyor. Konuyla ilgili 

açıklama yapan İAÜ Mühendislik Fakül-
tesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başka-
nı Doç. Dr. Taner Çevik, “Yüksek lisans 
programımız bu dönem açıldı ve öğrenci 
almaya başladık. Öğrenim dili İngilizce. 
Yurt dışında da duyuruya çıktık ve ka-
yıtlarımız başladı. Akademik tarafının 
güçlü olmasını arzu ettik ve progra-
mımızı uluslararası dergilerde yayın-
lanacak bir makale de sunma şartıyla 
tezli yaptık. Program içeriğimizde, me-
zunların sektörde ya da akademide ya-
pay zeka ve makine öğrenmesi ile ilgili 
ihtiyaç duyacakları tüm altyapıyı kazan-
dırmayı hedefledik. Makine öğrenmesi, 
veri madenciliği, derin öğrenme, görün-
tü işleme; derslerimizden bazıları. Öğ-
retim kadromuz yapay zeka ve makine 
öğrenmesi konusunda uzmanlaşmış ve 
akademik çalışmalarını sürdüren aka-
demisyenler” ifadelerini kullandı.

I stanbul Aydın University is starting the 
‘Artificial Intelligence and Data Science 

Master Program’ as of the new academic 
year. Making an explanation about the 

subject, IAU Faculty of engineering software 
engineering head of the department asst. 
prof. Taner Çevik said “Our graduate program 
was opened this semester and we started 
to accept students. Our graduate program 
was opened this semester and we started 
to accept students. The education language 
is English. We also made announcements 
abroad and our records started. We wanted 
the academic side to be strong and we made 
our program with thesis with the condition 
of presenting an article to be published in 
international journals. We aimed to provide the 
graduates with the necessary infrastructure 
for artificial intelligence and machine learning 
in the sector or academy in the content of 
the program. Machine learning, data mining, 
deep learning and image processing are 
some of our courses. Our faculty members 
are the academicians specializing in artificial 
intelligence and machine learning and 
continuing their academic studies.”

İstanbul Aydın Üniversitesi, ‘Yapay Zeka ve Veri Bilimi Yüksek Lisans 
Programı’ başlatıyor. Programın eğitim dili İngilizce olacak

Istanbul Aydın University is launching the Artificial Intelligence and Data 
Science Master Program. The language of the program will be English

10’UNCU TÜRKIYE BIYOETIK SEMPOZYUMU  
IAÜ’DE GERÇEKLEŞTIRILDI!

10TH TURKEY BIOETHICS SYMPOSIUM IS AT IAU.

10'uncu Türkiye Biyoetik Sempozyumu İstanbul Aydın Üniversitesinde 
gerçekleştirildi. Sempozyumda, sağlıkta teknolojik gelişmenin etik kurallar 

çerçevesinde olması gerektiği görüşü ağırlık kazandı
10. Turkey Bioethics Symposium was held in Istanbul Aydin University. 
The opinion that technological development in health should be within 
the framework of ethical rules gained importance in the symposium.

İstanbul Aydın Üniversitesi, Türki-
ye Biyoetik Derneğinin bu yıl 10’un-
cusunu düzenlediği Türkiye Biyoetik 
Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı. 

Sempozyumda ileri teknolojinin etik duyar-
lılıklar gözetilerek kullanıldığı bir sağlık sis-
teminin nasıl oluşturulabileceği ele alın-
dı. Ana teması “Sağlıkta İleri Teknoloji ve 
Etik” olan sempozyumda, sağlık alanında 
ileri teknolojinin insan varlığını, onurunu 
ve bütünlüğünü gözeterek kullanılmasının 
ve yaygınlaştırılmasının etik açıdan kabul 
edilebileceği üzerinde duruldu. Sempozyum 
politika üreticilerinin, sağlık profesyonelle-
rinin, hasta ve hasta yakınlarının etik bilinç 
oluşturmalarına katkı sundu.

I stanbul Aydın University hosted 
10th turkey bioethics symposium 

organized by turkey bioethics 
association. The symposium discussed 

how to create a healthcare system that 
uses advanced technology with ethical 
considerations. The main theme of the 
symposium was advanced technology and 
ethics in health, and discussed that It is 
ethically acceptable to use and disseminate 
advanced technology in the field of health 
with respect to human existence, dignity 
and integrity. The symposium contributed 
to the ethical awareness of policy makers, 
health professionals, patients and their 
relatives.

‘TÜRKIYE 2023 HEDEFLERINE ULAŞACAK’
‘TURKEY WILL REACH ITS 2023 TARGET’

İstanbul Aydın Üniversitesi bünye-
sindeki düşünce kuruluşlarından 
Batı Platformu, 2019-2020 Akade-
mik Yılı’ndaki ilk toplantısını, Hazine 

ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin 
Nebati ile gerçekleştirdi. Florya Halit Ay-
dın Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen “2023 
Hedeferine Doğru Türkiye Ekonomisi 

Being one of the thought 
institutions within the scope 
of Istanbul Aydın University, 
the Western Platform held the 

first meeting of 2019-2020 academic 
year with the Vice Minister of Treasure 
and Finance Dr. Nureddin Nebati. The 
economic situation, the political outlook 
and the status of 2023 targets under these 

İAÜ Batı Platformu toplantısında konuşan 
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. 

Nureddin Nebati “Türkiye 2023 hedeflerine 
büyük oranda ulaşacak” dedi

Talking at the meeting of IAU Western 
Platform, the Vice Minister of 

Treasury and Finance said “Turkey 
will reach its 2023 targets”

ve Siyaseti” adlı toplantıda ekonomik du-
rum, siyasi görünüm ve bu başlıklarda 2023 
hedeferinin durumu ele alındı. Dr. Nureddin 
Nebati’nin yanı sıra programa ayrıca Çekya 
Büyükelçisi Egemen Bağış, İAÜ Mütevelli He-
yeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, iş, siya-
set, akademi ve bürokrasi camiasından seç-
kin konuklar katıldı.

topics were discussed at the meeting titled 
“Turkish Economy and Politics Towards 2023 
Targets” held at Florya Halit Aydın Campus. The 
program also included Ambassador of Czech 
Republic Egemen Bağış, President of the Board 
of Trustees of IAU Assoc. Dr. Mustafa Aydın, 
distinguished guests from business, politics, 
academia and bureaucracy community 
participated in addition to Dr. Nureddin Nebati. 

IAÜ, TUSAŞ / TAI ILE EĞITIM IŞ  BIRLIĞI YAPTI
IAU COLLABORATED ON EDUCATION WITH TUSAŞ/TAI

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ile 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 
(TUSAŞ/TAI) arasında eğitim, öğretim 
ve araştırmaya ilişkin iş birliğini geliş-

tirmek amacıyla bir iş birliği protokolü im-
zalandı. Protokol kapsamında, TUSAŞ/TAI 
ile İAÜ ortak tez, proje, konferans, seminer, 
sempozyum, çalıştay ve panel gibi etkin-
likler düzenlenecek. Öğrencilerin TUSAŞ/
TAI’nin laboratuvar ve teçhizat alt yapısı ile 
tesislerini kullanarak çalışmalar yapmaları 
da hedefleniyor.

Staj İmkanı
TUSAŞ/TAI ile İAÜ arasında imzalanan 
ikinci protokol kapsamında geliştirilen 
“Stajyer Mühendis Programı” sayesinde 
İAÜ Mühendislik Fakültesi’nin 3’üncü ve 
4’üncü sınıf öğrencileri, haftanın bir günü 
TUSAŞ/TAI’ta çalışacaklar ve TUSAŞ/TAI 
çalışanı gibi ücret de alacaklar.

I stanbul Aydın University (IAU) and 
Turkish Aerospace Industries Inc. 

(TUSAŞ / TAI) signed a cooperation 
protocol in order to improve cooperation 

on education, training and research. TUSAŞ 
/ TAI and IAU will organize events such as 
joint thesis, project, conference, seminar, 
symposium, workshop and panel within 
the scope of the protocol. Students are also 
expected to carry out studies using the 
laboratory and equipment infrastructure 
and facilities of TAI / TAI.

Internship Opportunity
The 3rd and 4th year students of IAU 
Faculty of Engineering will work at TUSAS 
/ TAI one day of the week and will be paid 
as TUSAS / TAI employee thanks to the 
“Intern Engineer Program” developed 
within the scope of the second protocol 
signed between TUSAŞ/TAI and IAU.

İstanbul Aydın Üniversitesi ile TUSAŞ/TAI arasında, eğitim iş birlikleri ve 
öğrenci stajları konusunda iki ayrı protokol imzalandı

Two separate protocols were signed between Istanbul Aydın University 
and TAI / TAI on educational collaborations and student internships.
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2040 yı lı na doğ ru ener ji trend le rin de ne 
gi bi ge liş me ler ya şa na cak? Pet rol, do-
ğal gaz, LNG, ka ya ga zı, kö mür, nük le er 
ve elek trik ener ji sin de kü re sel arz ve 

ta lep ler ne du rum da ola cak? Ula şım da dü şen 
pet rol ar zı han gi alan la ra ka ya cak? En düs tri yel 
üre tim de ener ji kay na ğı ter cih le ri de ği şe cek mi?

Ulus la ra ra sı Ener ji Ajan sı’nın ya yın la dı-
ğı 2018 ra po ru na gö re 2040 yı lı na doğ ru baş ta 
elek trik li ısın ma, elek trik li araç lar ve üç bo yut-
lu ya zı cı lar gi bi da ha ve rim li ha le ge len üre tim 
tek nik le ri ne de niy le pet rol üre ti ci le ri her gün 
mil yon lar ca va ril pet ro lü fark lı alan la ra kay dır-
mak du ru mun da ka la cak. Yal nız ca bi nek oto-
mo bil le rin de ya şa na cak kök lü de ği şim ve 300 
mil yon elek trik li ara cın yol la ra çık ma sı bi le 
gün de 3 mil yon va ril pet ro lün yan ürün le re kay-
dı rıl ma sı nı ge rek ti re cek.

Ne var ki, pet rol üre ti ci le ri bu nok ta da pet-
ro kim ya ürün le rin de ya şa nan güç lü bü yü me-
nin ken di le ri ne gü ven li li man oluş tu ra ca ğı nı 
dü şü nü yor lar ve ana kul la nım alan la rın da da 
sa nıl dı ğı gi bi cid di bir dü şüş ya şan ma sı bek len-
mi yor. Ak si ne yan ürün le ri ile bir lik te ar tış de-
vam ede cek ve özel lik le ula şım da 2020 yı lı nın 
or ta la rı ar zın en yük sek nok ta ya çık tı ğı dö nem 
ola cak.Ra por ay rı ca ev ler de ve iş yer le rin de 
ısı pom pa sı sis tem le ri ve ya gü neş pa nel le ri ile 
elek trik li ısın ma ala nın da yüz de 90’lık bir ar-
tış ya şa na ca ğı nı ön gö rü yor an cak gü neş pa ne li 
hüc re le rin de ma li yet ler düş me si ne rağ men va-
ril pet rol fi yat la rı 2018’de 80 do la rı aşa rak son 
dört yı lın en yük sek se vi ye le ri ni gör dü.

Pet rol ve do ğal ga zın ener ji kay na ğı ola-
rak eko no mi de sağ la dı ğı de vam lı lık ve gü ven 
de önem li bir fak tör. Gü neş ve rüz gar gi bi ye-
ni le ne bi lir ener ji çe şit le ri nin he nüz en düs tri yel 
alan da bu gü ve ni ve de vam lı lı ğı sağ la ya ma dı ğı 
gö rü lü yor.

Ka ya ga zın da ar zın ya rı sı ABD’den 
sağ la na cak
Do ğal gaz ile bir lik te li kit do ğal gaz (LNG) da 

ener ji kay na ğı ola rak kul la nı mı art ma ya de vam 
ede cek olan ya kıt lar dan bi ri. Ka ya ga zı re zerv-
le ri nin yay gın kul la nıl ma ya baş lan ma sıy la da 
Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’nin (ABD) 2025 iti-
ba rı ile kü re sel üre tim de yüz de 50’den faz la pa-
ya sa hip ola ca ğı kay de di li yor. Pet rol ve do ğal gaz 
ala nın da da her beş pet rol va ri lin den bi ri nin ve 
her dört met re küp do ğal ga zın bir met re kü pü-
nün ABD’den sağ la na ca ğı be lir ti li yor.

Ener ji ta le bin de ba tı ile do ğu yer 
de ğiş ti re cek
Bu nun la bir lik te 2040’da dün ya nü fu su nun 

1,7 mil yar ki şi da ha art mış ol ma sı ve ener ji ta-
le bi nin de yüz de 25’den faz la ar tış gös te re ce ği 
ile ri sü rü lü yor. Ener ji ta le bin de ki bu ar tış Hin dis-
tan baş ta ol mak üze re en faz la As ya ül ke le rin-
den kay nak la na cak. Ra po ra gö re bu gün Ku zey 
Ame ri ka ve Av ru pa ener ji ta le bi nin yüz de 40’ını 
ve As ya yüz de 20’si ni oluş tu rur ken 2040’da bu 
tab lo tam ter si ne dö ne cek. Ge liş mek te olan ül-
ke le rin ih ti yaç duy du ğu mik ta rın gün lük 106 
mil yon va ril pet ro le çı ka ca ğı nı ön gö ren ra po ra 
gö re, do ğal gaz kul la nı mı an cak 2030’da kö mü rü 
ya ka la ya bi le cek ve pet rol den son ra ikin ci bü yük 
ener ji kay na ğı ola cak. Dün ya da ki do ğal gaz tü-
ke ti min de en düs tri yel kul la nı cı la rın ora nı yüz de 
45’e yük se le cek.

Pet ro kim ya nın ön le ne mez yük se li şi
Pet ro kim ya ürün le ri olan plas tik ler ve fark lı 

özel lik le sa hip an cak tü mü eti len ve pro pan dan 
ya pı lan ürün pa ket le me ma ter yal le ri bu an lam-
da pet rol kul la nı mı nın en çok bü yü me gös ter di ği 
alan ola cak. Ra po ra gö re kü re sel öl çek te plas tik 
ge ri dö nü şüm mik ta rı iki ka tı na çık sa bi le bu ala-
na ay rı lan pet rol mik ta rı gün lük sa de ce 1,5 mil-
yon va ril aza lı yor. Pet ro kim ya ya ay rı lan mik tar 
gün lük 5 mil yon va ri li bu la cak.

Av ru pa Bir li ği’nin (AB) tek kul la nım lık plas-
tik ler ve plas tik tor ba lar ile olan mü ca de le si hem 
Av ru pa’da hem de Av ru pa ile iş ya pan dün ya nın 
ge ri ka la nın da bel li öl çü de et ki ya ra ta cak ol sa da 
bu alan da ki üre tim ar tı şı de vam ede cek.

Gü neş ener ji si 2040’tan ön ce kö mü rü 
ge çe cek
Tüm bun la rın ya nı sı ra elek trik ener ji si-

ne olan ya tı rım lar da da bü yük ar tış göz le ne cek. 
Ra po ra gö re kü re sel ener ji ya tı rım la rı na har ca-
na cak her üç do lar dan bi ri elek trik ener ji si üre-
ti mi ne gi de cek. Ne var ki, ba zı ül ke ler de ge li şen 
tek no lo ji ler ile elek trik ar zı nın ta le bin çok üze-

ri ne çı ka ca ğı ve de po la na ma dı ğı için ve ya de-
po lan ma sı son de re ce ma li yet li ol du ğu için alı cı 
bu la na ma dı ğı tak dir de son tü ke ti ci ye yan sı yan 
fi ya tın önem li oran da ar ta bi le ce ği be lir ti li yor.

Gü neş ten el de edi len ener ji nin 2025’te rüz-
gar tri bün le ri ni, 2030’da hid ro elek trik san tral-
le ri ni ve 2040’tan ön ce de kö mü rü ge çe ce ği he-
sap la nı yor.

Nük le er ener ji ye ve da mı?
Gü nü müz de hid ro elek trik san tral le ri nin ar-

dın dan kar bon emis yo nu en dü şük olan ikin ci 
ener ji kay na ğı nük le er san tral le rin kü re sel ener ji 
ar zın da ki ora nı yüz de 14. Ge liş miş ül ke ler de ki te-
sis le rin üç te iki si 30 ya şın üze rin de. Çev re ye ola sı 
risk le ri bir ya na bu san tral le rin ba kı mı, ye ni len-
me si, kon tro lü ve atık yö ne ti mi son de re ce ma li-
yet li. Baş ta Av ru pa ol mak üze re ar tık ba tı da ye-
ni le ri nin in şa edil me si gün dem de de ğil. Ak si ne 15 
yıl içe ri sin de va ro lan bir çok san tra lin ka pa tıl ma sı 
plan la nı yor. Bu nun da kü re sel pet rol ve gaz ta le bi 
üze rin de önem li bir et ki si ola cak. Ör ne ğin Fran sa 
ener ji ta le bi nin yüz de 75’ini nük le er den kar şı lı yor. 
ABD’de ise bu oran yüz de 20.

Ne var ki, As ya’da ki nük le er san tral ler ko-
nu sun da ben zer bir bek len ti ye gir mek zor. Ener ji 
ta le bi ar ta cak olan As ya ül ke le rin de ye ni nük le er 
san tral in şa at la rı nın de vam ede ce ği dü şü nü lü yor.

As ya, kö mür te sis le ri ne ya tı rı ma 
de vam edi yor
As ya önü müz de ki en az 10 yıl da ha kö mü re 

ba ğım lı lı ğı nı sür dü re cek ve ye ni te sis ler in şa et-
me ye de vam ede cek. An cak ge liş miş ül ke ler de 
fark lı stan dart lar da in şa edi len kö mür san tral le-
ri nin öm rü 40 yı lı bu lur ken Hin dis tan ve çin’de ki 
kö mür san tral le ri nin or ta la ma öm rü 15 yıl dan az.

As ya be lir le yi ci ola cak
Ön gö rü ler bu şe kil de ol sa da ne ti ce de be lir-

le yi ci olan un sur da ima dev let po li ti ka la rı ola cak. 
İk lim kri zi nin ya ra ta ca ğı acil bir du rum bu gün 
ön gö rü le me yen dra ma tik de ği şim le ri be ra be-
rin de ge ti re bi lir. Kar bon ver gi si gi bi uy gu la ma-
lar ve ye ni le ne bi lir ener ji ye sağ la na cak teş vik ler 
ve ya ko lay lık lar ile tab lo cid di şe kil de de ği şe bi lir. 
Bu ko nu da en be lir le yi ci de ğiş ke nin ge liş mek te 
olan As ya ül ke le ri nin ala ca ğı tu tum ol du ğu gö-
rü lü yor.

Bel çi ka’ya ce za gel di
Av ru pa Bir li ği Ada let Di va nı (ABAD) Do el 1 

ve Do el 2 nük le er san tral le ri nin öm rü nü ge rek li 
çev re sel dü zen le me le ri ve risk de ğer len dir me le-
ri ni yap ma dan çı kar dı ğı bir ya sa ile uza tan Bel-
çi ka’yı hak sız bul du. Bu nun la bir lik te, pa zar te si 
gü nü ve ri len ABAD ka ra rın da, elek trik ar zın da 
ke sin ti ve cid di bir teh dit ol du ğu du rum lar da Bel-
çi ka’nın nük le er san tral le ri ge çi ci sü re li ği ne kul-
la na bi le ce ği açık lan dı.

2003 yı lın da Bel çi ka nük le er ener ji san tral-
le ri nin ener ji üre ti min de kay nak ola rak kul la nıl-
ma sı nı son lan dır mak üze re bir tak vim be lir le-
miş ve ye ni nük le er san tral ya pıl ma ma sı ka ra rı 
ile bir lik te var olan la rı da 2015 ila 2025 ara sın da 
ka pat ma ka ra rı al mış tı. Bu doğ rul tu da Hol lan da 

sı nı rın da bu lu nan Do el 1 ve Do el 2 san tral le ri nin 
şu bat 2015’te ener ji üre ti mi ni son lan dır ma sı bek-
le nir ken Bel çi ka par la men to su her iki san tra lin 
de ömür sü re le ri ni 2025 so nu na ka dar uzat ma 
ka ra rı al dı ve bu ka rar 700 mil yon eu ro ma li ye tin-
de ki ge rek li çev re sel et ki ler de ğer len dir me si ve 
dü zen le me si ya pıl ma dan yü rür lü ğe gir di. Du rum 
böy le olun ca iki çev re ör gü tü In ter-En vi ron ment 
Wall lo nie ve Bond Be ter Le ef mi leu Vla an de ren 
Bel çi ka dev le ti ni ABAD’a ya sa nın ip ta li için şi ka-
yet et ti. So nuç ola rak Bel çi ka san tral le ri ça lış tır-
ma ya de vam ede bil mek için bah si ge çen gü ven lik 
ön lem le ri ni al mak ve mo der ni zas yon iş lem le ri ni 
ta mam la mak zo run da ola cak.

Bel çi ka nük le er den vaz geç me ye 
ha zır de ğil
Ya yın la nan son ra po ra gö re Bel çi ka ül ke de-

ki 7 nük le er san tra li ka pat tı ğı gün 3,9 Gi ga watt 
elek tri ği fark lı bir kay nak tan bul mak zo run da. 
Al man ya gi bi ener ji üre ti min de hem nük le er 
hem de kö mür kay nak lı üre tim le ri azalt ma yo-

lu na gi den kom şu lar dan da elek trik it-
hal et mek gi de rek da ha güç ha le 

ge le cek. Fran sa, Hol lan da, 
İtal ya ve İn gil te re de ay nı 

şe kil de kö mür le üre ti-
len ener ji yi son lan-

dır mak ko nu sun da 
so mut adım lar atı-
yor. Ra po ra gö re 
önü müz de ki 10 yıl 
içe ri sin de Av ru-
pa’da top la mı 100 
Gi ga watt ener-
ji sağ la yan kö mür 

ve nük le er ener ji 
san tra li ka pa tıl mış 

ola cak.
Bel çi ka par la men-

to su Ni san ayın da ge çir-
di ği ya sa ile Bel çi ka kı yı sı 

açık la rın da 2030 yı lı na ka dar 
ku ra ca ğı rüz gar san tral le ri ile 4 Gi-

ga watt (4 bin me ga watt) elek trik üret me yi 
he def i yor.

Av ru pa Bir li ği ge ne lin de nük le er 
ener ji üre ti mi ne bo yut ta?
28 AB ül ke sin den 15’in de nük le er ener ji 

üre ti li yor an cak AB ül ke le rin de ki top lam üre-
tim son 7 yıl da yüz de 10 azal ma gös ter di. Bu gün 
kı ta da üre ti len nük le er ener ji nin yüz de 50’si 
Fran sa ta ra fın dan üre ti li yor. Fran sa’yı yüz de 9,3 
ile Al man ya, yüz de 7,6 ile İs veç, yüz de 7,2 ile İs-
pan ya ve yüz de 7,2 ile İn gil te re ta kip edi yor. Av-
ru pa İs ta tis tik Ofi si (Eu ros tat) ta ra fın dan Ni san 
ayın da açık la nan son ve ri le re gö re AB ül ke le rin-
de nük le er ener ji üre ti mi son yıl lar da ka de me li 
ola rak azal tı lı yor. 2010 yı lın da tüm AB ül ke le-
rin de top lam 234 bin 583 ktoe (bin ton eş de ğer 
pet rol) üre ti lir ken bu sa yı 2017 yı lın da 210 bin 
726 ktoe’ye ge ri le di. Bu da üre ti len nük le er ısı nın 
yüz de 10 azal dı ğı nı gös te ri yor. Tür ki ye’de ise ilk 
nük le er ener ji san tra li nin te me li atı lır ken he nüz 
üre ti me geç me di.

2040’A DOĞRU
KÜRESEL ENERJI TRENDLERINDEKI 

DEĞIŞIM NASIL OLACAK
HOW WILL THE CHANGE IN GLOBAL ENERGY TRENDS TOWARDS 2040 BE?

2040’da dün ya nü fu su nun 1,7 mil yar ki şi da ha art mış ol ma sı ve ener ji  
ta le bi nin de yüz de 25’den faz la ar tış gös te re ceği ile ri sü rü lüyor.  
Ener ji ta le bin de ki bu ar tış Hin dis tan baş ta ol mak üze re en faz la  

As ya ül ke le rin den kay nak la na cak. Ra po ra gö re bu gün K.Ame ri ka ve 
Av ru pa ener ji ta le bi nin yüz de 40’ını ve As ya yüz de 20’si ni oluş tu rur ken 

2040’da bu tab lo tam ter si ne dö ne cek.

It is claimed that the World population will increase by 1.7 billion people 
and that energy demand will increase by more than 25 percent in 2040. 
This increase in energy demand will mainly stem from Asian countries, 

especially India. 40 percent of energy demand belongs to the north 
America and Europe and 20 percent of energy demand belongs to the 

Asia, and this picture will be reversed in 2040.

Ge liş miş ül ke ler de ki te sis le rin 
 üç te iki si 30 ya şın üze rin de.  

Çev re ye ola sı risk le ri bir ya na bu 
san tral le rin ba kı mı, ye ni len me si,  

kon tro lü ve atık yö ne ti mi son  
de re ce ma li yet li.  Baş ta Av ru pa  

ol mak üze re ar tık ba tı da  
ye ni le ri nin in şa edil me si 

 gün dem de de ğil.  
Ak si ne 15 yıl içe ri sin de  

va ro lan bir çok san tra lin  
ka pa tıl ma sı plan la nı yor. 

 
Two-thirds of the facilities in 

developed countries are over 30 
years old. Apart from the possible 

risks to the environment, the 
maintenance, renovation, control 
and waste management of these 
power plants is extremely costly. 
The construction of new ones in 
the west, especially in Europe, is 
no longer on the agenda. On the 

contrary, it is planned to shut down 
many existing power plants within 
15 years. This will have a significant 

impact on global oil and gas demand.

It is claimed that the World population will 
increase by 1.7 billion people and that energy 
demand will increase by more than 25 percent 
in 2040. This increase in energy demand will 

mainly stem from Asian countries, especially 
India. 40 percent of energy demand belongs to 
the north America and Europe and 20 percent 
of energy demand belongs to the Asia, and this 
picture will be reversed in 2040.

How will the change in energy trends towards 
2040 be? What will be the global supply and 
demand for oil, natural gas, LNG, shale gas, coal, 
nuclear and electrical energy? In which areas will 
the oil supply that is decreasing in transportation 
shift? Will energy source preferences change in 
industrial production?

Oil producers will have to shift millions of 
barrels of oil each day by 2040, mainly due to more 
efficient production techniques such as electric 
heating, electric vehicles and three-dimensional 
printers according to the 2018 report (*) issued by 
the International Energy Agency. Even the drastic 
change in passenger cars and 300 million electric 
vehicles on the roads will require 3 million barrels 
of oil to be shifted to by-products.  However, 
oil producers believe that the strong growth in 
petrochemical products will create a safe port for 
them and they do not expect that there will be a 
significant decrease in the main usage areas. On 
the contrary, the increase will continue with the 
by-products and especially the middle of 2020 
will be the period when the supply reaches the 
highest point in transportation. 

The report also foresees a 90 percent 
increase in electrical heating in homes and 
businesses with heat pump systems or solar 
panels. However, although the cost of solar cells 
decreased, barrel oil prices exceeded 80 dollars in 
2018, the highest level of the last four years.

The continuity and confidence provided by oil 
and natural gas as energy source is an important 
factor in the economy. It is seen that renewable 

energy types such as solar and wind do not yet 
provide this confidence and continuity in the 
industrial field.

Half of the supply of rock gas will be provided 
from the US.

In addition to natural gas, liquid natural gas 
(LNG) is one of the fuels whose use as an energy 
source will continue to increase. The United States 
(USA) will have a share of more than 50 percent in 
global production by 2025 with the widespread use 
of shale gas reserves. One in five oil barrels and one 
cubic meter of every four cubic meters of natural 
gas will be supplied from the United States in the 
field of oil and gas. 

The east and the west will replace each other in 
demand for energy. 

However, it is claimed that the world population 
will increase by 1.7 billion people and energy demand 
will increase by more than 25 percent in 2040. This 
increase in energy demand will mainly stem from 
Asian countries, especially India. The north America 
and European countries consist of 40 percent of 
energy demand and Asia consists of 20 percent of 
energy demand according to the report and this 
table will be reversed in 2040. The use of natural 
gas will only catch coal in 2030 and will be the 
second largest energy source after oil according to 
the report, which states that the amount needed 
by developing countries will increase to 106 million 
barrels of oil per day. The share of industrial users in 
natural gas consumption in the world will rise to 45 
percent. 

The inevitable rise of petrochemistry
Plastics, which are petrochemical products, and 

product packaging materials, all of which are made 
of ethylene and propane with different properties, 
will be the area where petroleum use is most likely 
to grow. Even if the amount of plastic recycling on 
a global scale doubles the amount of oil allocated 
to this area is only decreasing by 1.5 million barrels 
per day. The amount allocated to petrochemicals will 
reach 5 million barrels per day.

Although the struggle of the European Union 
(EU) with disposable plastics and plastic bags will 
have some impact both in Europe and the rest of 
the world doing business with Europe, production 
growth in this area will continue.

Solar energy will get ahead of coal before 2040
In addition to these, investments in electrical 

energy will also increase significantly. One out 
of three dollars to be spent on global energy 
investments will be for electricity production 
according to the report. However, electricity supply 
will exceed the demand with the developing 
technologies in some countries, the price reflected 
to the end consumer may increase significantly if 
the buyer is not found since electricity cannot be 
stored or because it is extremely costly to store. 

It Is calculated that the energy obtained from 
the sun will get ahead of wind turbines in 2025, 
hydroelectric power plants in 2030 and coal before 
2040. 

Is it a farewell to nuclear energy?
Today, nuclear power plants are the second 

energy source with the lowest carbon emissions 
following hydroelectric supply, the ratio of 
hydroelectric power plants in global energy 
supply is 14 percent. Two-thirds of the facilities in 
developed countries are over 30 years old. Apart 
from the possible risks to the environment, 
the maintenance, renovation, control 
and waste management of these 
power plants is extremely 
costly. The construction 
of new ones in the 
west, especially in 
Europe, is no longer 
on the agenda. On 
the contrary, it is 
planned to shut 
down many existing 
power plants within 
15 years. This will 
have a significant 
impact on global 
oil and gas demand. 
For example, France 
receives 75 percent of 
its energy demand from 
nuclear power. This rate is 20 
percent in the US.  However, it is 
difficult to reach a similar expectation 
for nuclear power plants in Asia. It is expected 
that the construction of new nuclear power plants 
will continue in Asian countries, where energy 
demand will increase.

Asia continues to invest in coal plants
Asia will continue to depend on coal for at 

least another 10 years and will continue to build 
new facilities. However, in developed countries, 
coal plants built to different standards have a life 
of 40 years, while the average life of coal plants in 
India and China is less than 15 years.

Asia will be decisive
It will always be the state policy that is 

decisive even if the predictions are in this way. 
An emergency caused by the climate crisis can 
bring dramatic changes that are unpredictable 
today. The table may change considerably with 
practices such as carbon tax and incentives or 
conveniences for renewable energy. The most 
decisive variable in this regard is the attitude of 
developing Asian countries.

Punishment for Belgium
The Court of Justice of the European Union 

(CJEU) found it unfair to extend the life of Doel 1 
and Doel 2 nuclear power plants with a law passed 
without the necessary environmental regulations 
and risk assessments. However, on Monday, the 
CJEU rule that Belgium could temporarily use 
nuclear power plants in the event of power cuts 
and serious threats. 

Belgium set a timetable to terminate the use 
of nuclear power plants as a source for power 
generation in 2003 and decided to shut down the 
existing ones between 2015 and 2015 with the 
decision not to build new nuclear power plants.  
Accordingly, the Doel 1 and Doel 2 plants at the 
Dutch border were expected to terminate power 
generation in February 2015, while the Belgian 
parliament decided to extend the service life of both 
plants by the end of 2025. This decision came into 
force without the necessary environmental impact 
assessment and regulation costing 700 million 
euros. As a result, two environmental organizations 
Inter-Environnement Wallonie and Bond Better 
Leefmileu Vlaanderen complained to the CJEU 
about the annulment of the law. As a result, Belgium 
will have to take the aforementioned security 
measures and complete the modernization process 
in order to continue operating the power plants.

Belgium is not ready to give up nuclear 
Belgium has to find 3.9 Gigawatts of electricity 

from a different source the day it shuts down seven 
nuclear power plants in the country according 
to the latest report. It will become increasingly 
difficult to import electricity from neighbors, such 
as Germany, which is on the way to reduce both 
nuclear and coal-based production in energy 
production. France, the Netherlands, Italy and the 
UK are also taking concrete steps to terminate coal 
generated energy. Coal and nuclear power plants 
in Europe, which provide a total of 10 Gigawatts 
of energy, will be shut down in the next 10 years 
according to the report

The Belgian Parliament aims to produce 4 
Gigawatts (4.000 megawatts) of electricity by wind 
power plants to be established by the year 2030 off 
the coast of Belgium with the law it passed in April. 

What is the extent of nuclear power 
generation across the European Union?

Nuclear power is generated in 15 out of 28 EU 
countries, but total production in EU countries has 
decreased by 10 percent in the last 7 years. Today, 
50 percent of the nuclear energy produced on the 
continent is produced by France. France is followed 
by Germany with 9.3 percent, Sweden with 7.6 
percent, Spain with 7.2 percent and England with 
7.2 percent. According to the latest data released by 
the European Statistical Office (Eurostat) in April, 
nuclear power generation in EU countries has been 
gradually reduced in recent years. A total of 2344 
thousand 583 ktoe (thousand tons of equivalent 
oil) was produced in all EU countries, this number 
decreased to 210 thousand 726 ktoe in 2017. This 
means that the produced nuclear heat is reduced 
by 10 percent. The foundation of the first nuclear 
power plant was laid in Turkey and it has not yet 
started production. 



18 19Ekim - Aralık 2019
October -December 2019

Ekim - Aralık 2019
October -December 2019

İki ölüm cül ka za nın ar dın dan Boe ing 737 Max 
ti pi ha va ta şıt la rı na se fer ya sa ğı ge ti ril me si 
ha va yo lu ta şı ma cı lı ğı na dar be vur du. Ekim 
2018’de En do nez ya’da ve Mart 2019’da Eti-

yop ya’da ‘Boe ing 737 Max’ ti pi yol cu uçak la rı nın 
düş me si so nu cu yüz ler ce ki şi ha ya tı nı kay bet ti. 
Ka za la rın ar dın dan Tür ki ye, Çin, Eti yop ya, İngil-
te re, Al man ya ve Fran sa’nın ara la rın da bu lun-
du ğu bir çok ül ke bu tip uçak la rın ope ras yon la-
rı nı ge çi ci ola rak dur dur muş ve ha va sa ha la rı nı 
bu uçuş la ra ka pat mış tı. Ka za la rın ar dın dan 100 
mil yon do lar taz mi nat öde ne ce ği ni açık la yan 
Ame ri kan uçak üre ti ci si geç ti ği miz gün ler de bu 
pa ra nın ya rı sı nın ai le le re da ğı tı lır ken di ğer ya-
rı sı nın da hü kü met ve top lum pro je le ri ne tah sis 
edi le ce ği ni söy le di. Taz mi nat ha be ri nin ar dın dan 
şir ket his se le rin de yüz de iki lik bir ar tış gö rül dü.

Her ne ka dar yıl so nun da 737 Max’in hiz met 
ver me ye ge ri dö ne ce ği söy len se de dün ya ça pın-
da de tay lı in ce le me le re ta bi tu tu lan mo de lin ye-
ni den uçu şa geç me si nin bek le nen den da ha faz la 
za man ala ca ğı ön gö rü lü yor. ‘The Pul se’ ra po ru-
na gö re, Or ta Do ğu’da ki yö ne ti ci le rin ne re dey se 
yüz de yet mi şi kar şı laş tık la rı en bü yük en ge li di-
ji tal leş me ve si ber gü ven lik ola rak gö rü yor. Pe ki 
şir ket ler bu zor luk lar la ba şa çık mak için ne ya-
pa bi lir?

Ra po ru de ğer len di ren Du bai Ulus la ra ra sı 
Fi nans Mer ke zi Baş kan Yar dım cı sı Al ya El Za ro-
uni, si ber gü ven lik, di ji tal leş me ve şir ket içi eği-
ti min yö ne ti ci le rin ön ce li ği ol du ğu nu ile ti yor. Bu 
ne den le eği tim ve ren ku ru luş la rın, şir ket le rin 
mev cut ve ge le cek te ki ih ti yaç la rı nı gö z ö nün de 
bu lun du ra rak eği tim prog ram la rı nı ye ni le me le ri 
ge rek ti ği ni ek li yor. Şir ket ça lı şan la rı nın eği tim 
ve ge li şi mi nin öne mi ne dik kat çe ken iş ka dı nı, 
“Eğer per so ne li niz si ber gü ven lik hak kın da bil-
gi sa hi bi de ğil se ya da bu gi bi du rum lar da na sıl 
dav ra na ca ğı nı bil mi yor sa si ze fay da sağ la ya ma-
ya cak tır” di yor. Bir şir ke tin bü yü me si ve iler le-
me si için sür dü rü le bi lir li ğin ve in san ser ma ye si-
nin bü yük rol oy na dı ğı nı açık lı yor. Bir le şik Arap 
Emir lik le ri’nin di ji ta le ge çi şi nin böl ge de ki di ğer 
ül ke le re na za ran da ha hız lı ol du ğu nu ak ta ran 
El Za ro uni, “Dev let ku rum la rı ola rak, Du bai’de 
ya şa yan her ke sin ve ri le ri nin ko run ma sı nı sağ-
la mak için be lir li şart la ra uy ma zo run lu lu ğu na 
sa hip ol du ğu muz bil gi em ni yet yö net me li ği ne 
ta bi yiz” di yor. Ka ri ye ri ne bil gi sa yar prog ram cı sı 
ola rak baş la yan El Za ro uni, “Üç yıl bo yun ca bun-
dan nef ret et me me rağ men prog ram la ma ala-
nın da ça lış tım ve as lın da bu ba na bü yük avan taj 
sağ la dı, Fi nans Mer ke zi’nde ki iler le mem de ba na 
çok yar dım cı ol du. Çün kü bu gün yap tı ğı mız her 
şey tek no lo ji ve bi li şim” di yor ve Bir le şik Arap 
Emir lik le ri’nde her ge çen gün da ha faz la ka dı nın 
şir ket le rin bi li şim de part man la rın da yö ne ti ci ol-
du ğu nu göz lem le di ği ni be lir ti yor.

Şir ket ler ve ri giz li li ğin de çiz gi yi aşı yor mu?
Ve ri giz li li ği son bir kaç yıl da dün ya ça pın-

da önem li bir so run ha li ne gel di. Pe ki şir ket ler 
ki şi sel bil gi le ri top lar ken han gi nok ta da çiz gi-
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yi aşı yor? Jeb bit şir ke ti ku ru cu or tak la rın dan 
Jo nat han La cos te,”Di ji tal pa zar la ma da zi ya ret 
et ti ği niz her web si te si ya da gör dü ğü nüz her 
e-pos ta ile si zi da ha iyi ta nı ma ya ve an la ma ya 
ça lı şı yo ruz. Bun la ra dav ra nış sal ve iş lem sel ve-
ri ler de ni yor. Te mel ola rak geç miş te tık la dı ğı-
nız, sa tın al dı ğı nız her şe yi ana liz ede rek il gi ni zi 
çe ke bi le cek şey le ri tah min et me ye ça lı şı yo ruz” 
şek lin de açık lı yor.

“Bir web si te si ne gir di ği niz de iz ni ni zi alı yor-
lar, an cak son ra ör ne ğin ki şi sel leş ti ril miş rek la-
mı si ze gön der mek için bu bil gi yi di ğer üç fark lı 
rek lam ve pa zar la ma tek no lo ji si ne ak ta rı yor lar” 
di yen La cos te, ara da on lar ca şir ke tin ol du ğu nu 
ve sü re cin ol duk ça kar ma şık bir hal al dı ğı nı an-
la tı yor: “Jeb bit’in yak la şı mı ise şöy le; ne den ge lip 
si ze sor mu yo ruz? Bu ne den le, pa zar la ma cı la rın 
bu nu yap ma sı na izin ve ren bir tek no lo ji ge liş ti-
re rek da ha son ra bu ve ri le ri ya pay ze ka lı ki şi sel-
leş tir me stra te ji le ri için kul la nı yo ruz.”

Sü rü cü süz araç ko nu sun da ki ge liş me le rin 
ken di si ni he ye can lan dır dı ğı nı ifa de eden La cos-
te, “Elon Musk geç ti ği miz gün ler de önü müz de ki 
yı lın so nu na doğ ru ro bot tak si ağı ku ra cak la rı nı 
açık la dı. Ya ni Tes la’nı zı park edip işe git ti ği niz-
de ara cı nız ora da dur mak ye ri ne oto nom ola rak 
tak si gö re vi gö re cek. Bu şir ke tin ara cı nı za ya zı-
lım gün cel le me le ri gön de re bil me si çok et ki le yi-
ci ve ara cı nız park ye rin de ka lıp za man la de ğer 
kay be de ce ği yer de de vam lı ola rak ge liş me ye, 
kıy met len me ye de vam edi yor” di yor.
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INNOVATIVE IDEAS WITH SPEED READING
Serpil TAŞKIRAN

Anlayarak hızlı okuma, göz ve beyin 
egzersizleri ile görme ve algılama 
kapasitemizi artırmak dışında bir 
şey değildir. 

Beynimiz bir dakikada yaklaşık 700 keli-
meyi zihinde resmedebiliyor, gözümüz çok hızlı 
görüp algılıyor, beyne ulaştırabiliyorken,  yanlış 
okuma alışkanlığı yüzünden normalde bir insan 
ortalama 200 sözcük okuyabiliyor. 

Kelimeye odaklanarakyapılan yavaş oku-
manın en büyük nedeni iç sesimizi kullanmaktır.  
Bu nedenle dilimizi kullanmadan yani iç sesimizi 
engelleyip göz ve beyin ilişkisini iyi kullanarak 
hızlı okumayı öğrendiğimizde zamandan da ta-
sarruf edebiliriz.

Ülkemizde okuma hızı ortalaması dakikada 
160 ile 220 kelimedir. Fakat dakikada 800 ile 1300 
kelimeye kadar okumak mümkündür. Buna üst 
düzey okuma hızı denir. 1300 kelimeden fazlası 
hızlı okuma teknikleri sayesinde mümkündür. 

Hızlı okumada temel teknik gözün hızlı bak-
masını ve gördüğünü beyine yollama hızını bir-
birine paralel yapmaktır. Bu hızı yakalamak için 
gözle egzersiz yaparak göz kaslarını geliştirmek 
gerekir. En basit idman olarak her an yapılabilen; 
iki kolu omuz hizasında yere paralel açıp baş-
parmakları takip ederek 21 günde her gün otuz 
dakika yaparak başarmak mümkündür. Bunun 
yanında gözün daha geniş alanı bir kerede ya-
kalaması da sağlanmalıdır. Yani metinleri kelime 
kelime, satır satır okumaktan ziyade blok halin-
de okunması gerekir.

Çoğu insan sürekli ve baş döndürücü bir hız-
la gelişen dünyaya ayak uydurabilmek, trendleri 
takip edebilmek mevcut bilgileri güncelleyebil-
mek için hızlı okumaya ihtiyaç duymaktadır. 
Çalışan bireyler için hızlı ve anlayarak okuma bir 
çeşit zorunluluk oluşturmaktadır. Bilgi ve bece-
rilerini artırmanın yanı sıra teknik klavuzlar, ra-
porlar, dosyalar okunması gerekir. Rekabetçi iş 
ortamında ayakta kalabilmek için tüm bunlara 
yetişmek şarttır. 

HIZLI OKUMA ILE INOVATIF FIKIRLER

Kişisel gelişim noktasında da anlayarak 
hızlı okumanın; hafızayı geliştirdiği, daha iyi 
odaklanmayı sağladığı, mantıksal düşünmeyi 
geliştirdiği, daha inovatif olmayı sağladığı, ken-
dine olan güven seviyesini yükselttiği, duygusal 
olarak rahatlama sağladığı da yadsınamaz bir 
gerçektir. Bir inovasyon ustası olan Steve JOBS 
"Hızlı okuma inovatif olmamıza yardımcı olur." 
demiştir. Hızlı okumayı bir hızlı okuma değil, bir 
beyin egzersizi olarak da düşünmek mümkün-
dür. Şöyle ki spor yapmanın kasları güçlendir-
mesi gibi zihinsel aktivitelerde beyni güçlendirir.

Yapılan son araştırmalara göre en çok oku-
yanların üniversite, yüksek lisans ve doktora 
öğrencileri olduğu yönündedir. Öğrencilerin, belli 
bir zaman diliminde okumaları gereken yüzler-
ce kaynak olmasından ve yapmaları gereken 
muhtelif araştırmalardan dolayı zorunlu olarak 
hızlı okumaları gerekmektedir. Aslında, içinde 
bulundukları durum onları hızlı okumaya mec-
bur etmiş de diyebiliriz. Hedeferine daha çabuk 
ulaşmak ve zamanı daha verimli hale getirmek 
için kendilerine en uygun hızlı okuma yöntemle-
rini kullanmaktadırlar.

Düşünsenize bu kadar bilgi, 
haber, roman, makale, ders 
kitabı… Okunulması gereken o 
kadar çok kitap, dergi, gazete vs 
var ki…  Günümüz insanı bunların 
hepsinden haberdar olmak istiyor. 
Aslına bakarsanız, biraz dikkat ve 
konsantrasyonla hızlı, anlayarak 
okuma kabiliyeti edinmek 
oldukça kolay.. 

Think about it, such information, 
news, novels, articles, course 
books... There are so many 
books, journals, newspapers 
etc. to read. Today’s people 
want to be informed about all 
of them.  In fact, it’s easy to get 
a fast, comprehensive reading 
ability with a little attention and 
concentration.

Reading fast comprehendingly is not 
something other than increasing 
your vision and perception capacity 
with eye and brain exercises. While 

our brain can depict about 700 words in a 
minute, our eyes can see, realize and convey to 
the brain really fast, a regular person can read 
an average of 200 words because of inaccurate 
reading habit. The main reason for slow reading 
is using our inner voice. For this reason, we 
can save time by learning how to read quickly 
through using the relationship between eye 
and brain without using language, that is to 
say by blocking our inner voice. 

The average reading speed in our country 
is 160 to 220 words per minute. But it is possible 
to read up to 800 -1300 words per minute. This 
is called high level reading speed. Reading 
more than 1300 words is possible thanks to 
fast reading techniques.

The basic technique in quick reading is 
making the eye look faster and paralleling the 
speed of image sending. You need to improve 

your eye muscles by doing eye exercises to 
achieve this speed. The simplest training 
can be done at any moment; it is possible to 
achieve by opening your two arms parallel to 
the floor at the shoulder level and following 
the thumbs for thirty minutes and 21 days. 
In addition, it should be ensured that the eye 
catches the larger area at once. In short, words 
should be read in blocks rather than literally 
and line by line. 

Most people need to read fast in order to 
keep up with constantly and rapidly developing 
world; to follow trends; to update the existing 
data. Reading quickly and understandably is 
a necessity for the individuals in business. 
Technical guides, reports and documents must 
be read in addition to increasing knowledge 
and skills. It is essential to keep up with all 
of these in order to survive in a competitive 
business environment.

It is an undeniable fact that fast 
reading improves memory, sustains better 
concentration, improve logical thinking, 
makes people more innovative, increases self-
esteem level and ensures emotional sustain in 
terms of personnel development. Steve JOBS, 
a master of innovation, stated that “reading 
fast helps us to be innovative”. It is possible to 
consider fast reading as a brain exercise rather 
than fast reading. As sporting strengthens 
muscles, mental activity also strengthens the 
brain.

Latest researches stated that most of the 
readers are associate, master and doctorate 
students. They are required to read quickly 
because they have hundreds of resources to 
read and there are various researches they 
need to do in a certain period of time. Actually, 
they are forced to read quickly. They use the 
most suitable speed reading methods in order 
to reach their goals more quickly and to use 
time more efficiently.

T he Business Line program, which focuses 
on business and investment stories 

from around the world, includes the latest 
in Boeing, cyber security, digitalization 

and data privacy after two fatal aircraft crashes 
this month. Global air travel has been taking a hit 
following the grounding of Boeings 737 MAX fleet, 
which was banned from flying earlier this year after 
two fatal crashes.
In October 2018 in Indonesia and in March 2019 in 
Ethiopia, hundreds of people lost their lives due to the 
fall of the ‘Boeing 737 Max’ type passenger planes. 
Announcing that 100-million-dollar compensation 
will be paid after the accidents, the American 
aircraft manufacturer recently said that half of this 
money will be distributed to families, while the other 
half will be allocated to government and community 
projects. A two percent increase was seen in the 
company’s shares after the compensation news.
But though the 737 Max is expected to return to 
service in the fourth quarter of this year, the aircraft 
may be grounded longer than expected as Boeing 
still faces tough scrutiny from regulators around 
the world. According to ‘The Pulse’ report almost 
seventy per cent of senior executives in the Middle 
East feel digital adoption and cybersecurity are the 
biggest obstacles facing their businesses. So, what 
can organizations do to meet these challenges?
Alya Al Zarouni, the executive vice president of 
Dubai’s International Financial Centre says that 
cyber security, digitalization and in-house training 
are the priorities of managers. For this reason, she 
adds that training organizations should renew their 
training programs considering the current and 
future needs of companies.
Businesswoman who draws attention to the 
importance of training and development of 
company employees, says that If your staff is not 
familiar with cyber security or does not know how 
to behave in such situations, they will not benefit 
you. Sustainability and human capital play a major 
role in the growth and progress of a company.
El Zarouni, who states that the transition of the 
United Arab Emirates to digital is faster than other 
countries in the region, said “As government 
agencies, we are subject to the information security 
regulation, which we, as government agencies, are 
obliged to comply with certain conditions in order 
to ensure the protection of data for all residents 
of Dubai”. Starting her career as a computer 
programmer, El Zarouni stated that “Although I 
hated it for several years, I have worked in the field 
of programming and in fact it has given me a great 
advantage, it helped me a lot in my progress at the 
Financial Center. Because everything we do today is 
technology and informatics.” And emphasized that 
more and more women are becoming managers in 
the IT departments of companies in the United Arab 
Emirates.

Do companies cross the line in data privacy?
Data privacy has become a hot-button issue in the 
last few years. But, at what point do companies 
cross the line when collecting personal information? 
Jonathan Lacoste, the co-founder of Jebbit, said 

Dün ya nın dört bir ya nın dan iş ve 
ya tı rım hi ka ye le ri nin ele alın dı ğı 
Bu si ness Li ne prog ra mın da bu ay 

iki ölüm cül uçak ka za sı nın  
ar dın dan Boe ing’de son du rum, 
si ber gü ven lik, di ji tal leş me ve 

ve ri giz li li ği ko nu la rı yer alı yor. 

The Business Line program, 
which focuses on business 

 and investment stories from 
around the world, includes  
the latest in Boeing, cyber 

security, digitalization and data 
privacy after two fatal aircraft 

crashes this month.

“every website you go to, every email you see, the 
world is trying to get more personalized where we 
want to understand you better. These are called 
behavioural data and transactional data. Basically, 
we’re analyzing everything you’ve clicked on in 
the past and everything you’ve purchased to try to 
predict what you might be interested in.”
“One technology company is collecting consent 
when you come to a website, but they pass it on to 
three other different advertising and marketing 
Technologies”, lacoste said there are dozens 
of companies interfacing in this process and it 
becomes very complicated. “Jebbit’s approach is as 
follows; why don’t we come and ask you? Therefore, 
we develop a technology that allows marketers to do 
this and then use that data for artificial intelligence 
personalization strategies.”
Saying that the developments in the driverless 
vehicle excites him, Lacoste expressed that “Elon 
actually announced just the other week that by the 
end of next year supposedly they’ll have an entire 
fleet of robo taxis that are able to know when you 
parked your Tesla and going into work, they’ll be 
able to drive around. it’s so impressive to me how 
that company is able to send software updates in 
your car, improving it over time continuously, as 
opposed to buying a car driving it off the lot and it 
depreciating over time.”
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Ne tu haf tır ki, AB, bir çok şe yin iz len me si ni 
ta lep eder ken, top rak ta ki pes ti sit ka lın tı la rı nın 
iz len me si ko nu sun da AB dü ze yin de bir ge rek li-
lik yok tur. Kı sa sü re ın ce si ne ka dar Ro un dup gi bi 
pes ti sit le rin yo ğun şe kil de kul la nı mı nın et ki le ri, 
bi lim sel araş tır ma lar da yok sa yıl mış tır. Top rak 
uz man la rı nın bul duk la rı ka nıt lar, gli fo sat gi bi 
bit ki öl dü rü cü le rin kul la nı mı ile top rak ve rim li li-
ğin de çar pı cı dü şüş ler ol du ğu na, bu nun ya nı sı ra 
sağ lık lı top rak için el zem olan mik rop sis tem le-
ri nin de çök tü ğü ne da ir net bağ lan tı lar or ta ya çı-
kar ma ya baş lı yor lar. Kurt lar, bun lar ara sın da en 
önem li le rin den bi ri.

Kurt la rın sağ lık lı top rak bi le şen le rin de kri-
tik bir rol oy na dı ğı bi lin mek te dir. Bu bi le şen ler-
den yok sun olan top rak lar, bi zim sağ lık lı bes-
len me mi zi en gel ler ve ay rı ca dün ya ça pın da son 
kırk yıl dır top rak la rın tü ken me si gi bi sal gı na 
ben zer bir so run doğ mak ta dır. Tüm bun lar ise, 
pes ti sit kul la nı mı nın dün ya ça pın da art tı ğı bir 
za man ara lı ğı na denk gel mek te dir. Kurt lar ya-
rar lı dır çün kü top rak ta ki bes le yi ci dön gü sü nü 
güç len di rir ve top rak ta ki di ğer ya rar lı mik ro-or-
ga niz ma la rı da ha güç lü ha le ge ti rir. Faz la mik-
tar da bes le yi ci yo ğun lu ğu bit ki ler ta ra fın dan ko-
lay lık la emi lir.  Her ne ka dar gli fo sa tın bit ki le rin 
bes le yi ci mad de le ri ni em me si ge re ken bak te ri-
le ri ve spe si fik man tar la rı öl dü re bil di ği ka nıt lan-
mış ol sa da, AB, gli fo sa tın mah sul ler de ne ka dar 
kul la nı la bi le ce ği ko nu sun da bir sı nır la ma ge tir-
me mek te dir. Bu ol duk ça bü yük bir ek sik lik tir.

Pe ki şim di ne re de? 
Gi de rek da ha net lik ka za nan bir du rum var: 

Gli fo sat-baz lı pes ti sit le rin po tan si yel teh li ke le-
ri ne sa de ce AB ve ABD’de ki de ğil Çin’de ki dü-
zen le yi ci ku rum lar da ka sıt lı ola rak ınem ver-
mi yor lar, bun la rı gö zar dı edi yor lar. Çin bu gün 
Mon san to’nun üret ti ğin den da ha faz la gli fo sat 
üre ti yor. Mon san to Ro un dup pa ten ti nin sü re si 
geç ti ği için, iç le rin de Syngen ta, Zhe ji ang Xi nan 
Che mi cal In dus tri al Gro up Com pany, Si no Har-
vest ve An hui Hua xing Che mi cal In dustry Com-
pany’nin de bu lun du ğu Çin li şir ket ler dün ya nın 
en bü yük kim ya sal üre ti ci le ri ve en ge niş çap lı 
tü ke ti ci ler ola rak or ta ya çık mış tır. Bu du rum ise, 
Çin’in ef sa ne mut da ğı nın ge le ce ği açı sın dan pek 
de hay ra ala met de ğil dir. 

South African 
businessman 

Elon Musk, 
founder 

of Tesla Motors and 
SpaceX, announced 
that he founded a 
new company called 
NeuraLink and is 
working on technologies 
to connect the human 
brain to computer 
interfaces. Musk says 
he has applied to 
regulatory agencies to 
start experimenting 
with people in the 
United States. Musk 
said that as a result of 
studies on monkeys, 
they were able to control 
computers with brain 
power. NeuraLink aims to develop technological 
solutions especially for paralyzed patients. Musk 
stresses that the ultimate goal is “superhuman 
consciousness”.

Integration of artificial intelligence and 
natural intelligence

The device developed by Musk’s company 
contains more than 3,000 electrodes. The 
electrodes, connected to the strings thinner 
than strands, can monitor the activity of 1,000 
neurons. The company emphasizes that the 

ABD mah ke me si ikin ci jü ri ka ra rın da, 
Al man Ba yer AG’nin ar tık bir par ça sı 
olan Mon san to’nun şi ka yet çi ta raf Ed-
win Har de man’a 81 mil yon do lar taz-

mi nat öde me si ge rek ti ği ni be lirt ti; zi ra Har de man, 
Hodg kin ol ma yan len fo ma kan se ri ne ya ka lan-
mış tı. Ge rek bu ka rar ge rek se gli fo sa tın et ki le ri ne 
da ir ABD mah ke me le rin de bek le yen 11.000 va ka 
da ha, Ba yer AG’yi ol duk ça et ki le di. Şir ket, bor sa-
da ki fi yat la rı da ça kı lın ca bir kaç bin ki şi yi iş ten 
çı kar dı ğı nı açık la dı.San Fran cis co’da ki bir mah-
ke me sı ra sın da, jü ri, Mon san to Ro un dup’ın gli-
fo sat-baz lı ya ba ni ot öl dü rü cü nün Har de man’ın 
ya ka lan dı ğı kan ser den so rum lu ol du ğu yı nün de 
oy bir li ğiy le bir ka rar al dı: “Mon san to’nun ey lem-
le ri ne ba kıl dı ğın da, Ro un dup’ın kan se re se bep 
olup ol ma dı ğı nı pek önem se me di ği, da ha zi ya de 
ka mu oyu nu ma ni pü le edip Ro un dup ko nu sun da 
meş ru en di şe le ri ni dil len di ren ki şi le ri sus tur ma-
ya odak la nı yor.”

Gli fo sat-baz lı Ro un dup’ın yıl lar bo yun ca her-
han gi bir ko ru ma ol mak sı zın okul da ze mi ne her 
gün Ro un dup sık tık tan son ra ay nı kan ser tü rü ne 
ya ka la nan Ka li for ni ya’da ki bir okul ha de me si nin 
kan ser has ta lı ğı nın da so rum lu su ol du ğu yö nün-
de 2018 yı lın da baş ka bir jü ri nin ka ra rı nın ar dın-
dan Mon san to’nun avu kat la rı için ikin ci he zi met 
ya şan dı. Ora da jü ri Mon san to’yu “kö tü ni yet li 
ol mak la ve bas kı kur mak la” suç la dı. Bu na gö re, 
ken di iç ya zış ma la rın da şir ket yö ne ti ci le ri sız ko-
nu su gli fo sat ürün le ri nin kan se re yol aç tı ğı nı bi-
li yor lar dı, an cak bu bil gi yi halk tan sak la dı lar.Ye ni 
bir ba ğım sız ça lış ma ise, gli fo sa ta yük sek ma ru-
zi ye ti olan la rın Hodg kin ol ma yan len fo ma (NHL) 
kan se ri ge liş tir me ris ki nin yüz de 41 ora nın da 
art tı ğı nı ka nıt la dı. Yak la şık 65.000 ka tı lım cı nın 
yer al dı ğı al tı ça lış ma nın bir me ta ana li zi ise, gli fo-
sat-baz lı bit ki öl dü rü cü ler ile ba ğı şık lı ğın or ta dan 
kalk ma sı, en dok ri nin ak sa ma sı ve ge ne tik de ği-
şik lik ler ya şan ma sı ara sın da bağ lan tı lar ol du ğu-
na dik kat çek miş tir. 

Ya zar lar şu bul gu ya var mış lar dır: “Gli fo sat-
baz lı bit ki öl dü rü cü le ri, yük sek NHL ris kiy le bağ-
lan tı lı dır.” Da ha sı, gli fo sa tın “sin di rim ka na lın da-
ki mik ro bi yo mu de ğiş tir di ği ni” ile ri sür müş ler ve 
bu nun “ba ğı şık lık sis te mi ni et ki le ye bi le ce ği ne, 
kro nik enf a mas yo nu teş vik ede ce ği ne ve pa-
to jen le rin is ti la et me ola sı lı ğı na kat kı sağ la ya-
bi le ce ği ne” dik kat çek miş ler dir. Gli fo sat ay rı ca 
“en dok ri ni sek te ye uğ ra tan bir kim ya sal iş le vi 
gı re bi lir, çün kü hem ka dın da hem er kek fa re ler de 
seks hor mo nu üre ti mi ni de ğiş tir di ği kı sa sü re ın-
ce or ta ya çı ka rıl dı”.  

Gli fo sat ay rı ca “en dok ri ni sek te ye uğ ra tan bir 
kim ya sal iş le vi göre bi lir, çün kü hem ka dın da hem 
er kek fa re ler de seks hor mo nu üre ti mi ni de ğiş tir-
di ği kı sa sü re ön ce or ta ya çı ka rıl dı”. 

Fran sız bi lim in san la rı nın uzun va de li yap-
tık la rı bir hay van araş tır ma sın da, gli fo sat bit ki 
öl dü rü cü le ri nin çok aşı rı dü zey le ri nin bi le al kol-
le bağ lan tı lı ol ma yan ka ra ci ğer has ta lık la rı na yol 
aç tı ğı nı ka nıt la dı lar. Fa re le rin ma ruz kal dı ğı dü-
zey ler – vü cut ağır lık la rı nın ki log ra mı na gö re- gı-
da te da ri ki miz de izin ve ri len den çok da ha dü şük-
tü. Bu gün Ma yo Cli nic’e göı re, kırk yı lı aş kın sü re 
bo yun ca gli fo sat bit ki ıl dü rü cü le rin yay gın şe kil-
de kul la nı mı so nu cun da, 100 mil yon Ame ri ka lı, 
ve ya 3 Ame ri ka lı dan bi ri, ar tık ka ra ci ğer has ta lı-
ğı ya şı yor. Bu teş his ler, se kiz ya şın da ki ler de bi le 
göı rü lü yor. An cak gli fo sa tın sa de ce in san sağ lı ğı 
üze rin de alarm ve ri ci et ki le ri yok. Top rak bi lim ci-
ler de gli fo sat uy gu la ma sı nın ka lın tı la rı nın top rak 
sağ lı ğı ve bes len me üze rin de muh te me len çar pı cı 
bir et ki do ğur du ğu nu fark et me ye baş lı yor lar. Bu 
et ki le rin dü zel til me si ise yıl lar ala bi lir. 

Top rak la rı da öl dü rü yor
İnsan la rın bu gün dün ya da ta rım kim ya sal la rı 

ara sın da en çok kul la nı la nı olan gli fo sa ta ma ru zi-
ye ti nin et ki le ri ko nu su na çok faz la dik kat çe ki-
lir ken, ba ğım sız bi lim in san la rı ta rım kim ya sal-
la rın da bir baş ka alarm ve ri ci et ki yi in ce le me ye 
baş lı yor lar: bu nun top ra ğı bes le yen mad de ler 
üze rin de ki et ki si. AB’de ki top rak la rın sağ lı ğı ko-

nu sun da ki bir araş tır ma sın da çev ri mi çi der gi 
Po li ti co.eu, Av ru pa’da ki ta rım ara zi le rin de bü-
yük çap lı ha sat lar üze ri ne gli fo sa tın sprey le atıl-
ma sı nın et ki le ri nin ge rek top rak sağ lı ğı ge rek se 
ya ba ni ot la rın öl dü rül me si açı sın dan kor kunç 
so nuç la rı ol du ğu nu or ta ya çı kar mış tır.  Mer ke zi 
Vi ya na’da bu lu nan Avus tur ya Do ğal Kay nak lar ve 
Ya şam Bi lim le ri Üni ver si te si’nde ki bi lim in san la rı 
da gli fo sat uy gu lan dı ğı üç haf ta nın so nun da çift lik 
ara zi si nin yü ze yin de yer so lu can la rı nın esa me-
si nin okun ma dı ğı nı gös ter miş tir. Hol lan da’da ki 
Wa ge nin gen Üni ver si te si’nde AB ça pın da 300’ü 
aş kın böl ge den alı nan top rak-üs tü ör nek le re da ir 
ya pı lan araş tır ma da, top rak la rın yüz de 83’ünün 1 
ve ya 1’den faz la bö cek öl dü rü cü ka lın tı sı na sa hip 
ol du ğu or ta ya çık mış tır. 

Şa şır tı cı ol ma sa ge rek: 
“Gli fo sat ve onun me ta bo li ti AM PA, DDTs 

(DDT ve onun me ta lo it le ri) ve ge niş spek trum lu 
man tar ilaç la rı… top rak nu mu ne le rin de sık sık ve 
yük sek yo ğun luk ta bu lu nan bi le şen ler di.” 

Fark lı pes ti sit le rin kul la nı mı – her şey den de 
ön ce Ro un dup gi bi gli fo sat-baz lı olan la rın kul la-
nı mı- AB ça pın da ol du ğu gi bi ABD’de de son kırk 
yıl da bü yük ar tış gös ter di. Ta rım iş let me le ri en-
düs tri si nin id di ası na göre, bu, çift lik ler de ki mah-
sul ve rim li li ğin de çar pı cı bir ar tı şın da anah ta rı ol-
du. Bu nun la bir lik te, eğer ve ri le re da ha ya kın dan 
ba kar sak, pi rinç, buğ day ve mı sır gi bi bü yük ta-
hıl la rın or ta la ma mah su lü nün 1960 yı lın dan be ri 
iki kat tan faz la art tı ğı, gli fo sat-baz lı olan lar gi bi 
pes ti sit le rin kul la nı mı nın ise 15-20 kat yük sel di ği 
gı rül mek te dir. 

Tes la Mo tors ve Spa ceX şir ket le-
ri nin ku ru cu su Gü ney Af ri ka lı iş 
in sa nı Elon Musk, Ne ura Link ad lı 
ye ni bir şir ket kur du ğu nu ve in san 

bey ni ni bil gi sa yar ara yüz le ri ne bağ la ya cak 
tek no lo ji ler üze rin de ça lış tık la rı nı açık la dı. 
Musk, ABD’de in san lar üze rin de de ney le re 
baş la ya bil mek için dü zen le yi ci ku ru luş la-
ra baş vu ru da bu lun du ğu nu söy lü yor. Musk, 
may mun lar üze rin de ya pı lan ça lış ma lar 
so nu cun da bil gi sa yar la rın be yin gü cüy-
le kon trol edil me si ni ba şar dık la rı nı be lirt ti. 
Ne ura Link, özel lik le felç li has ta lar için tek-
no lo jik çö züm ler ge liş tir me yi he def li yor. 
Musk ise ni hai ama cın “in sa nüs tü bi linç” ol-
du ğu nu vur gu lu yor.

Ya pay ze ka ile do ğal zekanın  
bü tün leş me si

Musk’ın şir ke ti nin ge liş tir di ği ci haz, 
üze rin de 3 bin den faz la elek trot ba rın dı rı-
yor. Saç te lin den da ha in ce olan si cim le re 
bağ lı olan elek trot lar, 1.000 nö ro nun ak ti-
vi te si ni iz le ye bi li yor. Şir ket, ge liş tir dik le-
ri ci ha zın bey nin bel li bir böl ge si ni ta ki be 
ala bil di ği ni vur gu lu yor. “Ya pay öğ ren me” 
kul la nı la rak nö ron ak ti vi te kay dı da ana liz 
edi le bi li yor ve bey nin han gi böl ge si ne na-
sıl bir uya rı gön de ri le bi le ce ği ni de sap tı yor. 
Ne ura Link, be yin fonk si yon la rı nın na sıl bil-
gi sa yar ve ri si ne dö nüş tü rül dü ğü nü ya da 
be yin hüc re le ri nin han gi yön tem ler le uya-
rıl dı ğı nı ise açık la mış de ğil. Şir ke tin lans-
ma nı sı ra sın da ko nu şan Elon Musk, “Bu ci-

YARI INSAN YARI ROBOT VARLIKLAR ÇAĞI
NIHAI HEDEF: INSANÜSTÜ BILINÇ

THE AGE OF HALF-HUMAN-HALF-ROBOTS

ULTIMATE GOAL: SUPERHUMAN CONSCIOUSNESS
ha zı ta kan lar bir an da 
in san la rın bey ni ni ele 
ge çi re cek de ğil” de di.

Musk ay rı ca ci ha-
zı kul la na cak olan la rın 
za man içe ri sin de ya-
pay ze ka ile sim bi yo tik 
bir bey ne sa hip ola-
ca ğı nı sa vun du. İnsan 
bey ni nin ya pay ze ka 
ile bir lik te ça lış ma sı 
so nu cu üs tün bir ze-
ka nın oluş tu ru la bi le-
ce ği ni söy le yen Musk, 
bir nok ta da in san la rın 
ya pay ze ka ile bü tün le-
şe bi le ce ği ni ifa de et ti.

Musk ay rı ca yak-
la şık 100 ki şi nin is tih-
dam edil di ği şir ke te 
ye ni bi lim in san la rı nı 
da kat ma yı amaç lı yor. 

Ne ura Link lans ma nı na ka tı lan NA SA ya pay 
zekâ uz ma nı Krit ti ka D’Sil va, “Söz edi len tek-
no lo ji ol duk ça he ye can ve ri ci çün kü bu alan da 
ya pı lan ben zer ça lış ma la ra kı yas la in san bey-
ni ne as ga ri dü zey de mü da ha le de bu lu nu yor” 
de di. D’Sil va, şir ke tin önün de aş ma sı ge re ken 
cid di tek nik ve etik so run lar ol du ğu nu vur gu-
lar ken, bu nun uzun yıl lar ala bi le ce ği ni de ifa de 
edi yor. An cak D’Sil va’ya gö re Musk’ın şir ke-
ti va det ti ği ba şa rı ya ula şa bi lir se par kin son ya 
da epi lep si gi bi has ta lık la ra da önem li bir te da vi 
ge liş ti ril miş ola bi lir.

device they developed can follow a certain 
area of the brain. Using “artificial learning”, 
the neuron activity record can also be 
analyzed, and it determines how much of 
a stimulus can be sent to which part of the 
brain. NeuraLink does not explain how brain 
functions are transformed into computer 
data or how brain cells are stimulated. 
Speaking at the launch of the company, 
Elon Musk said, “Those who wear this device 
will not take over people’s brains at once”. 
Musk also stated that those who will use 
the device will have a symbiotic brain with 
artificial intelligence over time. Musk said 
that a superior intelligence can be created 
as a result of the human brain working with 
artificial intelligence, and that at some point 
people can integrate with artificial intelligence.

Musk also aims to recruit new scientists 
to the company, which employs around 100 
people. “The technology in question is very 
exciting because it intervenes in the human 
brain to a minimum, compared to similar 
studies in the field,” said NASA artificial 
intelligence expert Krittika D’Silva, who 
participated in the launch of NeuraLink. 
D’Silva emphasizes that there are serious 
technical and ethical problems that must be 
overcome before the company, and that this 
may take many years. However, according 
to D’Silva, if Musk’s company achieves its 
promised success, there may be an important 
treatment for diseases such as Parkinson’s or 
epilepsy. 

DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DE BETER

GLIFOSAT HER YERDE
GLYPHOSATE WORSE THAN WE COULD  

IMAGINE “IT’S EVERYWHERE”

Ye ni araş tır ma lar yay gın şe kil de kul la nı lan gli fo sat bit ki öl dü rü cü ile bir-
çok kan ser şe ke li ara sın da doğ ru dan bir bağ lan tı ya dik kat çek me ye de vam 

eder ken, ta rım iş let me le ri lo bi si, in san ve di ğer ta rafl a rın ya rat tı ğı ha sa ra 
da ir ge len ka nıt la rı gör mez den ge li yor ve ya kü çüm sü yor.

As new studies continue to point to a direct link between the 
widely-used glyphosate herbicide and various forms of cancer, the 

agribusiness lobby fights ferociously to ignore or discredit evidence of 
human and other damage. 

Gli fo sat, Mon san to-Ba yer’in Ro un dup’ına ek 
ola rak, dün ya ça pın da 750 fark lı pes ti sit mar-
ka sı için te mel bir kim ya sal bi le şe ni dir. Gli fo sat 
ka lın tı la rı mus luk su yun da, por ta kal su yun da, 
ço cuk la rın id ra rın da, an ne sü tün de, cips ler de, 
atış tır ma lık lar da, bi ra da, şa rap ta, ta hıl da, yu-
mur ta da, yu laf la pa sın da, buğ day lı ürün ler de ve 
bir çok sı ra dan gı da da bu lu nu yor. Kı sa ca sı, o her 
yer de dir.

Bu nun la bir lik te, tüm bu yay gın ka nıt la ra 
rağ men AB Ko mis yo nu bü rok rat la rı ve EPA, da-
ha uzun va de de ba ğım sız so ruş tur ma lar yo luy-
la bu tok sik kim ya sa lı ya sak la mak ko nu sun da 
umur sa maz dav ran ma yı sür dür mek te dir. Eğer 
si nik bir in san ol say dım gli fo sat-baz lı her bi sit-
le re yı ne lik sür dü rü len res mi des te ğin bü rok-
ra tik bir sa lak lık ve ya ce ha le tin de ıte sin de, sırf 
yol suz luk tan da da ha bü yük bir du rum la ala ka lı 
ola ca ğı nı dü şü ne bi lir dim. 

Gı da zin ci ri mi zin bes le yi ci ni te li ği sis te ma-
tik ola rak bo zu lu yor ve ku rum sal ta rım-iş let me 
kar lı lı ğı nın da ıte si ne ge çi yor.

A second US court jury case just ruled 
that Monsanto, now a part of the 
German Bayer AG, must pay $ 81 million 
in damages to plaintiff Edwin Hardeman 

who contracted non-Hodgkin’s lymphoma 
cancer. The ruling and a line-up of another 11,000 
pending cases in US courts going after the effects 
of glyphosate, have hit Bayer AG hard with the 
company announcing several thousand layoffs as 
its stock price plunges. In a trial in San Francisco the 
jury was unanimous in their verdict that Monsanto 
Roundup weed-killer, based on glyphosate, had 
been responsible for Hardeman’s cancer. His 
attorneys stated, “It is clear from Monsanto’s 
actions that it does not care whether Roundup 
causes cancer, focusing instead on manipulating 
public opinion and undermining anyone who raises 
genuine and legitimate concerns about Roundup.”

It is the second defeat for the lawyers of 
Monsanto after another jury ruled in 2018 that 
Glyphosate-based Roundup was responsible for 
the cancer illness of a California school grounds-
keeper who contracted the same form of cancer 
after daily spraying school grounds with Roundup 
over years, unprotected. There a jury found 
Monsanto guilty of “malice and oppression” in 
that company executives, based on internal 
email discovery, knew that their glyphosate 
products could cause cancer and suppressed this 
information from the public. A new independent 
study shows that those with highest exposure to 
glyphosate have a 41% increased risk of developing 
non-Hodgkin lymphoma (NHL) cancer. A meta-
analysis of six studies containing nearly 65,000 

participants looked at links between glyphosate-
based herbicides and immune-suppression, 
endocrine disruption and genetic alterations. 

The authors found “the same key finding: 
exposure to GBHs (glyphosate-based herbicides) 
are associated with an increased risk of 
NHL (Non-Hodgkin’s Lymphoma).” Further, 
they stated that glyphosate “alters the gut 
microbiome,” and that that could “impact the 
immune system, promote chronic inflammation, 
and contribute to the susceptibility of invading 
pathogens.” Glyphosate also ”may act as an 
endocrine disrupting chemical because it 
has been found recently to alter sex hormone 
production” in both male and female rats.”

In a long-term animal study by French 
scientists under Gilles Eric Seralini, Michael 
Antoniou and associates, it was demonstrated 
that even ultra-low levels of glyphosate herbicides 
cause non-alcoholic liver disease. The levels the 
rats were exposed to, per kg of body weight, were 
far lower than what is allowed in our food supply. 
According to the Mayo Clinic, today, after four 
decades or more pervasive use of glyphosate 
pesticides, 100 million, or 1 out of 3 Americans now 
have liver disease. These diagnoses are in some 
as young as 8 years old. But glyphosate is not only 
having alarming effects on human health. Soil 
scientists are beginning to realize the residues of 
glyphosate application are also having a possibly 
dramatic effect on soil health and nutrition, effects 
that can take years to restore.

Killing Soils Too
While most attention is understandably drawn 

to the human effects of exposure to glyphosate, the 
most widely used agriculture chemical in the world 
today, independent scientists are beginning to look 
at another alarming effect of the agrochemical– its 
effect on essential soil nutrients. In a study of the 
health of soils in the EU, the online journal Politico.
eu found that the effects of spraying of glyphosate 
on the major crops in European agriculture is having 
disastrous consequences on soil health in addition 
to killing weeds. Scientists at Austria’s University 
of Natural Resources and Life Sciences in Vienna 
showed that casting activity of earthworms had 

nearly disappeared from the surface of farmland 
within three weeks of glyphosate application. 
Casting is the process of the worm pushing fertile 
soils to the surface as they burrow, essential 
for healthy soil and plant nutrition. A study 
at Holland’s Wageningen University of topsoil 
samples from more than 300 soil sites across the 
EU found that 83% of the soils contained 1 or more 
pesticide residues. 

Not surprisingly,
“Glyphosate and its metabolite AMPA, DDTs 

(DDT and its metabolites) and broad-spectrum 
fungicides… were the compounds most frequently 
found in soil samples and at the highest 
concentrations.”

The use of various pesticides, above all 
glyphosate-based ones like Roundup, has 
exploded over the past four decades across the 
EU much as across the USA. The agribusiness 
industry claims that this has been the key to the 
dramatic rise in farm crop productivity. However, 
if we look more closely at the data, while average 
yields of major grains such as rice, wheat and 
maize have more than doubled since 1960, the 
use of pesticides like glyphosate-based ones has 
risen by 15-20-fold. 

Oddly enough, while the EU requires 
monitoring of many things, monitoring of pesticide 
residues in soil is not required at the EU level. Until 
recently the effects of heavy use of pesticides 
such as Roundup have been ignored in scientific 
research. Evidence of soil experts is beginning to 
reveal clear links between use of pesticides such 
as glyphosate and dramatic drops in soil fertility 
and the collapse of microbe systems essential to 
healthy soil. Worms are one of the most essential.

It’s well-established that earthworms play 
a vital role in healthy soil nutrients. Soils lacking 
such are soils that deprive us of the essentials 
we need for healthy diets, a pandemic problem 
of soil depletion emerging globally over the 
past four decades, notably the same time frame 
that use of pesticides has exploded worldwide. 
Earthworms are beneficial as they enhance soil 
nutrient cycling and enhance other beneficial 
soil micro-organisms, and the concentration of 
large quantities of nutrients easily assimilable 

by plants. The EU puts no limits on how much 
glyphosate can be put on crops even though it is 
established that glyphosate can kill specific fungi 
and bacteria that plants need to suck up nutrients 
in addition to its effects on earthworms. That is a 
major blind spot.

Where now?
What is becoming clearer is the colossal and 

obviously deliberate official blind eye given to 
potential dangers of glyphosate-based pesticides 
by regulatory bodies not only in the EU and the 
USA, but also in China, which today produces 
more glyphosate than even Monsanto. Since 
the Monsanto Roundup patent expired, Chinese 
companies, including Syngenta, Zhejiang Xinan 
Chemical Industrial Group Company, SinoHarvest, 
and Anhui Huaxing Chemical Industry Company, 
have emerged as the world’s major producers of 
the chemical as well as largest consumers, a not 
good omen for the future of the legendary Chinese 
cuisine.

Glyphosate is the base chemical component 
for some 750 different brands of pesticides 
worldwide, in addition to Monsanto-Bayer’s 
Roundup. Glyphosate residues have been found 
in tap water, orange juice, children’s urine, breast 
milk, chips, snacks, beer, wine, cereals, eggs, 
oatmeal, wheat products, and most conventional 
foods tested. It’s everywhere, in brief.

Despite the overwhelming evidence, however, 
EU Commission bureaucrats and the USA EPA 
continue to ignore prudence in not banning the 
toxic chemical pending thorough independent 
investigation over longer time. If I were cynical, I 
would almost think this continued official support 
for glyphosate-based herbicides is about more 
than mere bureaucratic stupidity or ignorance, 
even more than simply corruption, though that for 
sure plays a role. 

The nutritional quality of our food chain is 
being systematically destroyed and it is about 
more than corporate agribusiness profit. (Global 
Research, 5 October 2019)

F. William Engdahl is a supervisor and 
lecturer. He is working at Princeton University. He 
is also the author of widely read books on oil and 
geopolitics. He often writes for Global Research.
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Vic tor Hu go’nun 1862 yı lın da ya yım la nan 
ese ri “Se fil ler”in bir ye rin de, Je an Val je-
an ve Co set te’nin Plu met So ka ğı’nda-
ki bir ev de giz li ce ya şa dık la rın dan ve 

bah çe nin evi yol dan ge çen le rin me rak lı ba kış-
la rın dan giz le di ğin den söz edi lir. Bah çe el li yıl dır 
ba kım sız hal de bı ra kıl mış tı. Bah çe sa de ce Je an 
Val je an ve Co set te’i Ja vert’in on la rı bul ma sın dan 
ko ru mu yor, ay nı za man da ge rek bir bir le ri ni ge-
rek se yer yü zün de ki tüm can lı la rı da ha de rin den 
tak dir et mek üze re da ha na zik, akıl cı ve ya ra tı cı 
dav ran ma yı on la ra öğ re ti yor du. 

Hu go’nun Bah çe’ye da ir be tim le me si şu şe-
kil dey di: “Bah çı van lık or ta dan kalk tı ve do ğa ge ri 
dön dü. Ağaç lar di ken li ça lı la rın öte si ne yas lan dı, 
di ken li ça lı lar ağaç la ra doğ ru yük sel di, fun da lar 
yu ka rı doğ ru tır man dı, dal lar aşa ğı doğ ru ev ril di. 
Ze min de iler le yen ler, ha va da fi liz le nen le ri bul ma-
ya ça ba la dı. Rüz gar da sü zü len, yo sun la rın ara-
sın da iler le yen le re doğ ru eğil di. Dal lar, göv de ler, 
yap rak lar, in ce dal lar, püs kül ler, fi liz ler, di ken ler 
bir bi ri ne ka rış tı, ev len di, bir bi ri ne ka tıl dı. Bir bi riy-
le iç i çe olan bit ki ör tü sü, ya ra tı cı nın tat min ol muş 
ba kış la rı al tın da, dost lu ğun kut sal gi ze mi, kar-
deş li ğin sem bo lü kar şı sın da bu du ru mu kut la dı. 
Ak şam, bin ler ce be yaz ke le bek bu ra ya sı ğın dı ve 
tüm bun lar cen ne ti an dı ran bir man za ray dı. Ora-
da, ye şil li ğin bu ne şe li ka ran lı ğın da bir çok ma sum 
ses, ru ha yu mu şak bir şe kil de ko nuş tu ve uğul-
tu ta mam lan dı. Kuş ve ağa cın kut sal ya kın lı ğı nı 
his set ti niz ve gün düz vak ti ka nat lar yap rak la-
ra ka vuş tu ğun da, ge ce vak ti yap rak lar ka nat la rı 
ko ru du.”

İnsa noğ lu’nun Va sat Dü zen le me le ri’ni onay-
la ma yan Do ğa, her za man ken di si ni bü tü nüy le 
ada mak ta dır.  Hiç bir şey ger çek an lam da kü çük 
de ğil; do ğa nın de rin le re nü fuz et me si ne açık olan 

her kes bu nu bi lir. Her şey her kes için ça lı şı yor. 
Kü çük ha ri ka dır, ha ri ka olan kü çük tür. Her  şe yin 
den ge de ol ma sı ge re kir. Can lı lar la nes ne ler ara-
sın da mü kem mel iliş ki ler var dır. Bu bit mez tü-
ken mez bü tün içe ri sin de kim se kim se yi hor gör-
mü yor, her ke sin her ke se ih ti ya cı var. 

Yu ka rı da ki bö lüm de, Hu go, içe ri sin de sağ-
lık lı bir sos yal bi le şe ni olan sağ lık lı bir eko sis te mi 
tal tif et mek te dir. Bah çe de ki bit ki ler, kuş lar, bö-
cek ler ve di ğer in san-dı şı ya şan tı, na zik ve bil ge 
bir Sos yal Eko sis tem ge liş tir miş tir ve bu sis tem 
her ke se fay da sağ la mış tır. Bu sis tem de can lı lar 
ve nes ne ler ara sın da mu az zam ni te lik te iliş ki-
ler var dır. Bah çe le rin de hi ye rar şi yok tu, alt sı nıf, 
üst sı nıf, yok sul-zen gin ay rı mı, kast sis te mi, klik, 
bi rey sel ci lik, tec rit, ta lan, ay rış tır ma, ge ri lim de 
yok tu. Bah çe nin “bit mek bil me yen bü tü nü” içe-
ri sin de, kim se kim se yi hor gör mü yor du. Her  şey 
her kes için ça lı şı yor du. Her ke sin her ke se ih ti ya-
cı var dı. Her  şey uyum, den ge içe ri sin dey di, ya ni 
bu bah çe de ki ya şan tı, içe ri sin de ki tüm can lı la rın 
iş  bir li ği ne da ya lı mu az zam iliş ki le ri ol mak sı zın, 
bi rey sel ve ya ko lek tif ola rak ayak ta du ra maz dı. 
Bu bah çe, sağ lık lı bir sos yal eko sis te mi sim ge le-
mek tey di. Bu sis tem, bah çe de ki bit ki ler, bö cek-
ler, kuş lar ve di ğer can lı lar la ayak ta ka lı yor du. Bu, 
sos yal bir gü zel likte ve in sa noğ lu ta ra fın dan mo-
del ola rak alın mak üze re ken di si ni su nu yor du. 

Bi yos fe rin çö kü şü ve Eko lo jik Etik: Yer yü zü, 
ya şa yan bir or ga niz ma dır... Ta bi at’ın Bah çe si’ni, 
sağ lık lı bir be şe ri Sos yal Eko sis tem’i ge liş tir mek 
için bir mo del ola rak kul lan dık mı? Ta bi at’ın eko-
sis tem le ri ne tam en teg re ve bu sis tem le re ta ma-
men ria yet eden bir be şe ri Sos yal Eko sis tem ge-
liş tir dik mi? Du rum pek öy le gö zük mü yor. (1) 

As lın da, mo dern in san lar şu nu fark et mek-
te ya vaş dav ra nış lar gi bi gö rü nü yor: Her bi ri miz, 

SAĞLIKLI BEŞERI SOSYAL EKOSISTEM 
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kar şı lık lı ba ğım lı bir be şe ri sos yal eko sis tem 
bağ la mın da ya şı yo ruz ve bu ra da he pi mi zin bir-
bi ri mi ze ih ti ya cı mız var ve ha yat ta kal mak ve 
Top lum sal Gü zel lik’ten fay da lan mak için he pi mi-
zin ça lış ma sı ge re ki yor. Be şe ri sos yal eko sis tem, 
Ta bi at’ın eko sis tem le riy le uyum lu bir şe kil de en-
teg re ol ma lı dır. Ta bi at’ın eko sis tem le riy le en teg re 
ni te lik te sağ lık lı bir Sos yal Eko sis tem ge liş tir mek 
ye ri ne, ne yap tık? Cid di şe kil de ha sar gör müş ve 
bo zul muş bir sos yal eko sis te me ben ze yen bir şey 
ya rat tık. ço ğu mu zun ya şa dı ğı sos yal eko sis tem, 
Ta bi at’ın Bah çe si’nin ni te lik le ri ni çok az içe ri yor. 
Yay gın laş ma sı na izin ve ri len eko no mik mo de lin 
(ka pi ta lizm) et ki siy le, sos yal eko sis te mi mi ze hi-
ye rar şi, bi rey ci lik, kı ran kı ra na re ka bet, ta lan cı lık, 
sö mü rü, eşit siz lik, ada let siz lik, öf ke, tec rit, ge-
ri lim, en di şe, dep res yon, tec rit ha li, yal nız lık, ay-
rış tır ma ve can sı kın tı sı ha kim ol du; li der kad ro su 
kalp siz şe kil de dav ra nı yor, iş bir li ği ni kü çüm sü-
yor; in san la rın bir bi ri ne ba ğım lı ol du ğu nu in kar 
edi yor. 

Sos yal Eko sis te mi miz, en iyi bo yut lar ye ri ne 
in san do ğa mı zın en kö tü bo yut la rı nı ödül len di ren, 
on la rı te mel alan, on lar ta ra fın dan meş ru laş tı rı-
lan ve on la rı uy gu la yan güç lü bir eko no mik mo-
de le ma ruz ka lı yor. Da ha sı, bu, Ta bi at’ın eko sis-
tem le ri ne pek faz la say gı gös ter me yen, Ta bi at’ın 
eko sis tem le riy le en teg re ol ma yan ve Ta bi at’ın 
eko sis tem le ri ni yı kan bir eko no mik mo del. 

Mev cut sos yal sis te mi miz, yay gın eko no-
mik mo de li mi zin (ka pi ta lizm) doğ ru dan bir ürü-
nü olup, in sa noğ lu nun va sat bir dü zen le me si ni 
tem sil edi yor. Mev cut sos yal eko sis te mi miz, yağ-
ma lan mış gi bi gö rü nü yor. Ta bi at adı na ve ken di 
adı mı za, da ha iyi bir dü zen le me ye git sek ne olur? 
Ta bi at’ın Bah çe si’nde ki bit ki ler, kuş lar, bö cek ler 
ve di ğer can lı lar, in sa noğ lun dan da ha mı ze ki, da-
ha mı na zik, da ha mı ya ra tı cı? 

Sağ lık lı bir be şe ri sos yal eko sis te min ge li şi mi 
için bir mo del ola rak Ta bi at’ın Bah çe si’ni kul la-
na cak sak, bu du rum da ne ya ra ta bi li riz? Kar şı lık lı 
ba ğım lı lı ğı mı zı fark et mek su re tiy le işe baş la ya-
ca ğız, he pi mi zin bir bi ri mi ze ih ti ya cı mız var ve 
her ke sin her kes için ça lış ma sı ge re ki yor. Şu nu 
so ra bi li riz: “Ev ren sel ih ti yaç lar ne ler dir? Bu ih ti-
yaç la rı na zik çe ve iş bir li ği ne da ya lı ola rak na sıl 
kar şı la ya bi li riz?” Hi ye rar şi, sı nıf, sö mü rü, üs tün-
lük, ırk çı lık, kı ran kı ra na re ka bet, vur gun cu luk, 
aşa ğı la ma, sa bo taj, şid det, yağ ma cı borç lan ma, 
tec rit edi ci bi rey ci lik ve çev re nin gö zar dı edil-
me si gi bi va sat dü zen le me le ri onay la ma yan bir 
eko no mik mo del ya ra ta ca ğız. Pa ra sal bir teş vik 
ye ri ne ah la ki bir teş vi ki, in san do ğa sı nın olum lu 
yön le ri nin an la şıl ma sı nı ve baş ka la rı nın ih ti yaç-
la rı nı öz ge ci bir şe kil de kar şı la ma ta ah hü dü nü 
te mel alan bir eko no mik mo del se çe ce ğiz. Bu, 
ih ti ya cı olan her ke se iş ve ren ve tüm be ce ri le ri 
kul la nan de va sa bir ka mu salf a ali ye te sa hip bir 
ka mu sal eko no mi’dir. Ay nı za man da, in san do-
ğa mı zın en kö tü bo yut la rı nın aya rı nı dü şü ren ve 
in san do ğa sı nın en iyi ni te lik le ri ni ge re ği nin üze-
rin de dü zen le yen bir eko no mik mo del ola cak tır 
(bu nun tam ter si ise, ka pi ta liz min et ki si ola cak-
tır). Tüm bu sü reç, en şey ta ni ve en ben cil olan-
lar ye ri ne en öz ge ci do ğal li der le rin ön cü lü ğün de 
ger çek le şe cek tir. 

Kı sa ca sı, ço cuk la ra yö ne lik de va sa bir dev let 
has ta ne si ne ben ze yen bir Ka mu sal Eko no mi ve 
Sos yal Eko sis tem ya ra ta ca ğız ve bu ra da mü te-
va zi ma aş lar alan dok tor lar, hem şi re ler, araş tır-
ma cı lar, tek nis yen ler, oda cı lar ve di ğer ça lı şan-
lar, has ta ço cuk la rın ih ti yaç la rı nı kar şı la mak için 
“ken di le ri ni se ve se ve fe da edi yor lar”. Bu, her ke-
sin en de ğer li öz gür lü ğü nü te min eden bir mo del 
ola cak tır. 

Bu, bah çı va nın sı kı dü ze ni nin ve ya da ha kö-
tü sü oto ri ter ke res te sa na yi ci le ri nin “açık şe kil de 
ta nım lan mış” dü ze ni nin ak si ne, Ta bi at’ın Bah çe-
si’nin ya ra tı cı sağ du yu su ta ra fın dan de mok ra tik 
ola rak dü zen le nen bir eko no mik mo del ola cak. 
Böy le si bir eko no mik mo del, Ta bi at’ın eko sis tem-
le riy le ve dün ya ça pın da sos yal eko sis tem ler le 
uyum lu ola cak tür den sağ lık lı bir sos yal eko sis-
tem ya ra ta bi lir. Bu, Ta bi at’ın Gü zel li ği’ni ta mam la-
yıp ko ru ma ya dö nük in sa ni bir Top lum sal Gü zel lik 
ya rat ma nın bir yo lu ola cak tır. “Do ğa’nın de rin bir 
şe kil de nü fuz et me si ne açık olan her kim ise, bu-
nu bi lir.” 

Ka pi ta lizm sa vu nu cu la rı, Vic tor Hu go’yu Do-
ğa’nın ka sıt lı ola rak sa de ce po zi tif bo yut la rın dan 
söz et mek le ve Ta bi at’ın çir kin ve ta lan cı fa ali yet-
le ri ni göz ar dı et mek le suç la ya bi lir: ör ne ğin, ma-
sum be bek tav şan la rı öl dü ren av cı kuş lar. An cak, 
Hu go, Ta bi at’ta şid det ve ada let siz li ğin var lı ğı nı 
in kar et mi yor du – tıp kı in san do ğa sı nın ka ran lık 
bo yut la rı nı in kar et me di ği gi bi. Onun öner di ği tek 
şey, Ta bi at’ın en çir kin dav ra nış la rı ye ri ne en po-
zi tif tu tum la rı nı tak lit et me miz di. Ta bi at’ın Bah-
çe si’nde ser gi le nen “fev ka la de iliş ki le ri” mo del 
al mak var ken, Ta bi at’ta ki çir kin şid de ti ve yır tı cı-
lı ğı eko no mik sis te mi mi ze ne den mo del alı rız ki? 
Ulu sal bir sem bol ola rak kar tal gi bi bir av cı kuş la 
gös te riş yap mak ye ri ne, bel ki de ABD sem bol ola-
rak ma sum bir be bek tav şa nı ve ya “iç içe geç miş 
bir bit ki ör tü sü nü” se çe bi lir ve ka mu sal eko no-
mi si ni ve sağ lık lı bir sos yal eko sis te mi bu na gö re 
mo del le ye bi lir. 

ko mik ün lü baş kan ola bi lir di ye dü şü nü yor duk” di-
yor; Trump’ın bir gün baş kan ada yı ola ca ğı na da-
ir söz le ri ni dik ka te ala rak se nar yo yu yaz dık la rı nı 
be lir ti yor. 

Ba zı komp lo te ori si ya zar la rı, Simp son ai le si-
nin New York’a git tik le ri bö lüm üze rin den di zi nin 11 
Ey lül 2001’de İkiz Ku le ler sal dı rı la rı nın ger çek le şe-
ce ği ni bil di ği ni id dia edi yor du. Al Je an, bu id di anın 
kay na ğı nı da şöy le açık lı yor: “New York’ta bir reh-
ber alı yor lar, üze rin de 9 do lar ve İkiz Ku le ler’in ol-
du ğu bir ka pak var; 9/11 gi bi gö zük tü ğü için böy le 
dü şün dü ler ama bu ta ma men bir te sa düf tü.”

SIMPSONS DIZISI GELECEĞI NASIL TAHMIN EDIYOR 
HOW THE SIMPSONS SERIES PREDICT THE FUTURE

Dün ya nın en uzun so luk lu di zi le rin den 
bi ri olan Simp sons, 30 se ne dir te le-
viz yon ek ran la rın dan dün ya nın dört 

bir ya nın da ki in san la rı gül dür me ye de vam 
edi yor. Matt Groe ning’in ya ra tı cı sı ol du ğu ve 
Ame ri kan te le viz yo nu Fox’ta ya yım la nan 
Simp sons, 1989 yı lın da ya yım lan ma ya baş-
la dı ğı an dan iti ba ren te le viz yon ani mas yon-
la rı nın sey ri ni de ğiş tir di, bir çok ya pı ma esin 
kay na ğı ol du. Simp sons di zi nin en meş hur 
ol du ğu alan lar dan bi ri de ge le ce ği tah min et-
me si. BBC’nin News be at rad yo prog ra mı eki-
bi ne ko nu şan di zi nin ya zar la rı bu du ru mun, 
bir çok ki şi nin tah min et ti ği nin ak si ne komp-
lo te ori le riy le iliş ki len di ri le me ye ce ği ni, di zi de 
bir çok ko nu da ge le ce ğe da ir tah min ler yü rü-
tül dü ğü için bun la rın ger çek leş me si ih ti ma-
li nin yük sek ol du ğu nu söy lü yor. News be at’e 
ko nu şan di zi ya zar la rın dan Al Je an bu du ru-
mu, “Eğer ye te ri ka dar tah min de bu lu nur sa-
nız yüz de 10’u doğ ru çı kar” di ye rek açık lı yor. 
Simp sons’ın şim di ye ka dar tah min et ti ği ve 
son ra sın da ger çek le şen olay lar ara sın da iş 
ada mı Do nald Trump’ın ABD baş ka nı ol ma sı, 
şar kı cı Lady Ga ga’nın Ame ri kan Fut bol Li-
gi’nin (NFL) şam pi yon luk ma çı Su per Bowl’da 
sah ne al ma sı, Ebo la kri zi ve hat ta akıl lı te le-
fon lar da var. Al Je an, Trump ile il gi li bö lü mü 
na sıl yaz dık la rı na da ir, “2000 yı lın da han gi 

Mev cut sos yal eko sis te mi miz, yağ ma lan mış gi bi gö rü nü yor. Ta bi at  
adı na ve ken di adı mı za, da ha iyi bir dü zen le me ye git sek ne olur?  

Ta bi at’ın Bah çe si’nde ki bit ki ler, kuş lar, bö cek ler ve di ğer can lı lar,  
in sa noğ lun dan da ha mı ze ki, da ha mı na zik, da ha mı ya ra tı cı? 

Our current social ecosystem seems to have been looted. What if we 
choose a better arrangement for nature and on our behalf? Are the 

plants, birds, insects and other creatures in the Garden of Nature more 
intelligent, gentler, more creative than mankind? 

It is mentioned that Jean Valjean and Cosette 
were living secretly in a house on Plumet Street 
and the garden of the house was concealing 
the curious gaze of passersby in one part of the 

work, “The Miserables”, written by Victor Hugo and 
published in 1862. The garden had been left uncared 
for fifty years. The garden not only protected Jean 
Valjean and Cosette from Javert finding them, but 
also taught them to behave more kindly, rationally 
and creatively, to appreciate each other and all 
living things on earth more deeply.

Hugo’s description of the Garden was as follows: 
“Horticulture disappeared and nature returned. 
The trees leaned beyond the thorny bushes, 
thorny bushes rose towards trees, shrubs climbed 
upwards, the branches evolved downwards. Those 
who moved on the ground tried to find the sprouts 
in the air. What floated in the wind leaned towards 
the things that went through the algae. Branches, 
stems, leaves, twigs, tassels, sprouts, thorns 
mixed together, married, joined each other. The 
vegetation, which is intertwined with each other, 
celebrated this situation under the satisfied gaze 
of the creator, in the face of the sacred mystery of 
friendship, the symbol of brotherhood. Thousands 
of white butterflies took shelter here in the evening, 
and it was a heavenly sight. There, many innocent 
voices spoke softly to the soul and humming was 
complete in this cheerful darkness of greenery. 
You felt the sacred proximity of the bird and the 
tree, and when the wings reached the leaves in the 
daytime, the leaves protected the wings at night.”

The nature, which does not endorse the 
mediocre regulations of human beings, is always 
fully committed. Nothing is really small; anyone 
who is open to the penetration of nature knows this. 
Everything works for everyone. The small is great, 

the great is small. Everything must be in balance. 
There are perfect relationships between living 
things and objects. Nobody despises anyone in this 
inexhaustible whole, everyone needs everyone.

Hugo rewards a healthy ecosystem with a 
healthy social component in it in the above section. 
Plants, birds, insects and other non-human life in 
the garden have developed a gentle and wise Social 
Ecosystem, which has benefited everyone. There 
are tremendous relationships between living things 
and objects in this system. There was no hierarchy 
in their gardens, no lower class, upper class, poor-
rich distinction, caste system, clique, individualism, 
isolation, plunder, separation, tension. No one was 
despising anyone in the “endless whole” of the 
garden. Everything worked for everyone. Everyone 
needed everybody. Everything was in harmony 
and balance, so the life in this garden could not 
stand individually or collectively without the 
enormous cooperative relationships of all living 
things in it. This garden was representing a healthy 
Social Ecosystem. This system was surviving with 
the plants, insects, birds and other creatures in the 
garden. It was a Social Beauty and offered itself to 
be modeled by human beings. 

Collapse of the Biosphere and Ecological 
Ethics: The Earth is a Living Organism… Did we use 
Nature’s Garden as a model to develop a healthy 
human Social Ecosystem? Have we developed a 
human Social Ecosystem that is fully integrated 
into and fully complies with Nature’s ecosystems? 
It doesn’t look like that. (1)

In fact, modern people seem to be slow to 
notice that: Each of us lives in the context of a 
mutually dependent human social ecosystem. We 
all need each other here, and we all have to work to 
survive and benefit from Social Beauty. The human 

social ecosystem must be integrated in harmony 
with the ecosystems of Nature. What did we do 
instead of developing a healthy Social Ecosystem 
integrated with Nature’s ecosystems? We have 
created something that looks like a severely 
damaged and disrupted social ecosystem. The 
social ecosystem that most of us live in has 
little to do with the qualities of the Garden of 
Nature. Our social ecosystem was dominated by 
hierarchy, individualism, ruthless competition, 
mischief, exploitation, inequality, injustice, anger, 
isolation, tension, anxiety, depression, loneliness, 
segregation and boredom under the influence of 
the economic model (capitalism) that was allowed 
to spread; its leader staff behaves in a heartless 
manner and underestimates cooperation; s/he 
denies that people are interdependent.

Our Social Ecosystem is exposed to a 
powerful economic model that rewards, bases 
on, legitimizes and implements the worst 
dimensions of our human nature rather than the 
best. Moreover, it is an economic model that does 
not show much respect for Nature’s ecosystems, 
is not integrated with Nature’s ecosystems, and 
destroys Nature’s ecosystem. 

Our current social system is a direct product 
of our widespread economic model (capitalism), 
representing a mediocre arrangement of human 
beings. Our current social ecosystem seems to 
have been looted. What if we choose a better 
arrangement in the name of nature and on our 
behalf? Are the plants, birds, insects and other 
creatures in the Garden of Nature more intelligent, 
gentler, more creative than mankind? 

If we were to use Nature’s Garden as a model 
for development of a healthy human social 
ecosystem, what might we create? We would start 
by acknowledging our interdependency—that we 
all need each other, and that all need to work for 
all. We would ask, “What are the universal needs; 
and how can we kindly and collaboratively meet 
those needs?” We would create an economic 
model that disavows such Mean Arrangements as 
hierarchy, class, exploitation, supremacy, racism, 
cut-throat competition, profiteering, scorn, 
sabotage, violence, predatory debt, isolating 
individualism, and disregard for the environment. 
We would choose an economic model that is 
based on moral incentive rather than monetary 
incentive, an understanding of the positive 
aspects of human nature, and a commitment 
to altruistically meeting the needs of others—a 
Public Economy with Vast Public Activity that 
employs all aptitudes and gives jobs to all who 
need work. It would be an economic model that 
up-regulates the best aspects of human nature 
and down-regulates the worst aspects of our 
human nature instead of the other way around, 
which is the effect of capitalism. It would be led 
by the most altruistic natural leaders among us, 
not by the most diabolic and selfish.

In short, we would create a Public Economy 
and a Social Ecosystem that resembles one 
giant public children’s hospital, whose modestly 
salaried physicians, nurses, researchers, 
technicians, janitors, and other employees gladly 

“give their whole selves” to meet the needs of 
sick children. It would be a model that provides 
the most precious freedom of all—the freedom 
to enjoy widespread up-regulated expression of 
the human capacity for kindness—up-regulation 
both in oneself and in the larger society—the 
freedom that comes from participating in 
collective public efforts to genuinely look after 
others.

It would be an economic model that is 
democratically regulated by the creative common 
sense of Nature’s Garden, as opposed to the rigid 
orderliness of the horticulturist, or, worse, the 
“clear cut” mentality of authoritarian timber 
industrialists. Such an economic model could 
create a healthy social ecosystem that would be 
in harmony with all of Nature’s ecosystems and 
with social ecosystems throughout the world. 
This would be a way to create human Social 
Beauty to complement and protect Nature’s 
Beauty. “Whoever is open to the deep penetration 
of Nature knows this.”

Apologists for Capitalism might accuse 
Victor Hugo of deliberately mentioning only the 
positive aspects of Nature and ignoring the ugly 
predatory activities in Nature—e.g. birds of prey 
killing innocent baby rabbits. But, Hugo was not 
denying the existence of violence and injustice in 
Nature—just as he does not deny the dark aspects 
of human nature. He was simply suggesting that 
we emulate the most positive behaviors in Nature, 
rather than its ugliest behaviors. Why would we 
want to model our economic system after the ugly 
predation and violence in Nature when, instead, 
we could model it after the “marvelous relations” 
exhibited in Nature’s Garden? Instead of flaunting 
a bird of prey (the eagle) as a national symbol, 
perhaps the USA could choose an innocent 
baby rabbit, or “vegetation in a close and strong 
embrace” as its symbol, with a Public Economy 
and a healthy Social Ecosystem to go with it. 

S impons, one of the world’s longest TV 
series, has been screening for 30 seasons, 
making people laugh from all around the 

world. Created by Matt Groening and aired 
its first episode in American television channel 
Fox in 1989, Simpsons has changed the course of 
animated TV series and influenced many other 
works. One of the things Simpsons is most famous 
for is its ability to successfully predict the future. 

Speaking to the BBC’s Newsbeat radio program 
team, the authors of the series say, contrary to 
what many would expect, these predictions cannot 
be associated with conspiracy theories, because 
the series include many kinds of possibilities that 
are likely to happen in real life. Al Jean, one of the 
series writers who spoke to Newsbeat, explains 
this situation as follows: “If you make enough 
guesses, 10 percent will be right”. The events that 
the Simpsons have successfully predicted so far 
are: businessman Donald Trump being president 
of the US, singer Lady Gaga taking the stage in 
the Super Bowl of the American Football League 
(NFL) championship match, the Ebola crisis, and 
even smartphones. Al Jean says “In 2000,  we 
were thinking about which funny celebrity could 
be president.” regarding on how they wrote the 
episode about Trump He says that they have 
written the script, taking into account Trump’s 

promises that he will one day become 
presidential candidate. 

Some conspiracy theory writers claimed 
that they knew about the Twin Towers attacks 
would take place on September 11, 2001 from 
the episode in which the Simpson family 
went to New York. Al Jean explains the source 
of this claim: “They buy a guide in New York, 
the price is $9 and the Twin Towers are on the 
cover; they thought so because it looked like 
9/11, but that was quite a coincidence.”
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SPORCULARIMIZ  
AVRUPA’NIN ZIRVESINDE

OUR ATHLETES ARE IN EUROPE’S TOPS 

İstanbul Aydın Üniversitesi, Avrupa Üniversite Sporları Birliğinin (EUSA) 
düzenlediği turnuvalarda Türkiye’ye  iki Avrupa şampiyonluğu, üç 

Avrupa ikinciliği ve iki de Avrupa üçüncülüğü getirerek tarih yazdı.

Istanbul Aydın University brought two first places, three second places 
and two third places in European Championships in tournaments 
organized by the European University Sports Association (EUSA).

IAÜ  ERKEK 
KATA TAKIMI  

AVRUPA 
ŞAMPIYONU

IAÜ KADIN 
VOLEYBOL 

TAKIMI 
AVRUPA IKINCISI

IAU WOMEN’S 
VOLLEYBALL

 TEAM IS SECOND 
IN EUROPE

IAÜ KARATE 
TAKIMI 

AVRUPA 
ÜÇÜNCÜSÜ

IAÜ TENIS  
KADIN TAKIMI 

AVRUPA 
ŞAMPIYONU

IAU MEN’S 
KATA TEAM 
EUROPEAN 
CHAMPION

IAU KARATE 
TEAM IS 
THIRD IN 
EUROPE

IAU WOMEN’S 
TENNIS TEAM 

EUROPEAN 
CHAMPION

İ
stanbul Aydın Üniversitesi, Avrupa Üni-
versite Sporları Federasyonunun (EUSA) 
düzenlediği şampiyonalarda iki Avrupa 
şampiyonluğu, üç Avrupa ikinciliği ve 

iki de Avrupa üçüncülüğü elde ederek adını 
Avrupa’nın zirvesine yazdırdı. 

Bu yıl Karadağ’ın başkenti Podgorica’da 
düzenlenen 2019 Avrupa Üniversitelerarası 
Tenis Şampiyonası’nda Öğr. Gör. Pero Duygu 
Dumangöz’ün antrenörlüğünde Cemre Anıl, 
Melis Sezer, Sidal Ak ve Merve Herduran’dan 
oluşan İAÜ Tenis Kadın Takımı, finalde Borde-
aux Üniversitesini 2-1’lik skorla yenerek Av-
rupa şampiyonu oldu. İAÜ Tenis Kadın Takımı 
aldığı bu sonuçla aynı zamanda kadınlar kate-
gorisinde Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk 
üniversite oldu.

İAÜ Kadınlarının İkinci Başarısı 
İAÜ sporcuları bir destan da Polonya’nın 

Lodz kentinde yazdı. Avrupa Üniversitelera-
rası Voleybol Şampiyonası’nda antrenör Zafer 
Atay’ın çalıştırdığı; Merve Çepni, Elif Merve 
Kapıkıran, Yasemin Özel, Müge Örencik, Me-
lisa Memiş, Tuğba Şenoğlu, Buket Yılmaz, Sıla 
Çalışkan, Melike Nezihe Çadır, Gökçe Çiçek 
Aksoylu ve Marijeta Runjic’ten oluşan İAÜ Vo-
leybol Kadın Takımımız, finalde İtalya’nın Bo-
logna Üniversitesine 3-1 kaybederek Avrupa 
ikincisi oldu.

İAÜ Kata Takımı Zirvede
Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te gerçek-

leştirilen Avrupa Üniversitelerarası Karate 
Şampiyonası’nda antrenör Nuri Ercan İnce’nin 

çalıştırdığı; Lütfullah Teber, Kutluhan Duran 
ve Gökay İlgezdi’den oluşan İAÜ Karate Kata 
Erkek Takımı 24,68 puanla Avrupa şampiyo-
nu oldu. Kata ferdi kategoride Kutluhan Duran 
Avrupa üçüncüsü olurken, kumite ferdi kate-
goride ise 60 kiloda Fuat Demirel ve +84 kiloda 
Mehmet Usda Avrupa ikincisi unvanına sahip 
oldu. İAÜ Karate Takımı bu sonuçlarla toplam-
da, takım halinde Avrupa üçüncülüğü unvanı-
na uzandı.

I stanbul Aydın University wrote history 
by winning two first places, three second 

places and two third places in European 
Championships in tournaments organized 

by the European University Sports Association 
(EUSA). 

In 2019 European Interuniversity Tennis 
Championship, organized in Montenegro’s capital 
Podgorica this year, IAU Female Tennis Team 
of Cemre Anıl, Melis Sezer, Sidal Ak ve Merve 

Herduran, under the coach Academic Member 

Pero Duygu Dumangöz, won 2-1 against University 

of Bordeaux and became the Europe Champion. 

IAU Women’s Tennis Team became the first 

university to win the European championship in 

the women’s category.

Second Success of IAU Women 

IAU athletes made history in Lodz, Poland 

as well. Avrupa Üniversitelerarası Voleybol 

Şampiyonası’nda antrenör IAU Volleyball 

Women’s Team coached by Zafer Atay, consisting 

of Merve Çepni, Elif Merve Kapıkıran, Yasemin 

Özel, Müge Örencik, Melisa Memiş, Tuğba Şenoğlu, 

Buket Yılmaz, Sıla Çalışkan, Melike Nezihe Tent, 

Gökçe Çiçek Aksoylu and Marijeta Runjic lost 

their final match 3-1 against the University of 

Bologna from Italy 3-1 and became the second 

team in the championship. 

IAU KATA Team at the Top

European Inter-University Karate 

Championship organized in Zagreb, the capital 

of Croatia, IAU Karate Kata Men’s Team, coached 

by Nuri Ercan İnce and consists of Lütfullah 

Teber, Kutluhan Duran and Gökay İlgezdi became 

the Europe Champion with 24,68 points. In the 

Kata individual category, Kutluhan Duran was 

third in Europe, while in the kumite individual 

category, Fuat Demirel (60 kg) and Mehmet Usda 

(+84 kg) won the second place in Europe. With 

these results, IAU Karate Team became the third 

European team.


