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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 kamuoyundaki Türkiye algısına rağmen Türkiye, ABD ve Rusya’yı aynı masanın etrafında topladı. Süreci değerlendiren
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca “Türkiye, Fırat
Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarıyla sahada elde ettiği gücü Barış Pınar Harekâtı
ile pekiştirdi. Bu noktada yakın gelecekte
harekâtın Türkiye’nin masada elini güçlendirdiği aşikâr. Ancak sahadaki başarı
diplomasi masasında devam ettirilmez ise
sürdürülebilirlik sorunu ortaya çıkacaktır”
diye konuştu.

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.”

Söyleşi / Conversion
Ayşe Sema Sayar

Mutabakat kâğıt üstünde kalamaz
Rusya’nın ABD’nin yaptığı hatayı yapmayacağını söyleyen Karaca, “ABD ve Rusya ile yaptığımız mutabakat kâğıt üzerinde
kalamaz çünkü Rusya ABD’nin yaptığı hatayı yapmayacaktır. Rusya, PYD/YPG için
Türkiye’yi ötekileştirmeyecektir. NATO’nun
en önemli askeri güçlerinden biri olan, dünyanın 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
Memorandum
cannotGölbaşı
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

DEVAMI SAYFA 2’DE

CONTINUED ON PAGE 2
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BARIŞ PINARI HAREKATI
DENGELERI DEĞIŞTIRDI
OPERATION PEACE SPRING CHANGED BALANCES

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.
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.

var. Bu açıdan bakıldığında Rusya, Suriye’deki
Kürtler için kültürel özerklik istiyor. Bu noktada 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 giderek tırmanıyor, yüzlerce kişi hayatını kaybetti
ve ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye, Irak’ın bir bütün olarak kalıp kalmayacağını
Suriye ile beraber düşünmeli yoksa Kerkük ve
Musul’daki garantörlüğümüzün hiçbir anlamı
kalmaz.” diye konuştu.

BAŞ TARAFI SAYFA 1'DE
kâğıt üzerinde kalması imkânsız. Ruslar hep
pragmatik realist politika izlerler. Bunun ne kadarını Rus çıkarları üzerinden, ne kadarını Türkiye çıkarları üzerinden yürütecekler bunu bilmek gerekiyor. Şu bir gerçek ki bugün Suriye’de
Ruslar Amerikalılardan çok daha fazla etkin durumdalar” 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 arkasında ABD, Esad rejimi dolaylı olarak İsrail, İran ve
Suudi Arabistan gibi bölge ülkeler vardı. 2011 yılında ABD’de Obama yönetiminin izlediği hatalar
bir zincir haline geldi ve bu dönemde ABD yönetimi 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 hamleyle 2015 Eylül’ünde Rusya’yı Suriye’ye çekti.
Bu süreçten sonra vekalet savaşları içinde başka bir aktör olan Rusya ortaya çıktı. Rusya’nın
Suriye’ye gelişi, Türkiye’nin tüm güvenlik kaygılarını 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 geldiler. Bu süreç içerisinde Türkiye’de yaşanan iç
gelişmeleri de burayla doğrudan bağlamak gerekir. 15 Temmuz 2016 hain FETÖ darbe girişimi öncesinde Türk dış politikası ne kadar yanlış yöne
evriliyor ise sonrasında daha doğru daha pragmatik, daha realist bir yöne doğru evrildi. Darbe 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 vaatlerinden biri de Suriye’den çekilmekti. G20 zirve-

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.

CONTINUED FROM PAGE 1
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

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 birinden 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 alanda ve geniş yetkilerle iktidarda tutmak”
diyen Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca
“Rusya geleceğe yönelik faydacı
çözümler izliyor. Realist görüş çerçevesinde Kürtleri,
diğer ülkelere karşı, bir
manivela aracı olarak
kullanma amacı taşıyor çünkü Ruslar, Orta
Doğu’daki Kürtlerin,
muhafazakâr elitleriyle, aşiret liderleriyle, politikacılarıyla
tarih boyunca muhatap
olmuş ve ilişkiler geliştirmiştir. Ruslar için PYD/
YPG bir terör örgütü değil.
PKK’nın Moskova’da bir bürosu

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

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 kırılma yaratabileceği ihtimali ortaya çıktığında ise
Türkiye 10 gün içerisinde Rusya ile mutabakat
yaptı. Bu mutabakat sonucunda da “kazan -kazan” prensibi devreye girdi. Türkiye ve Rusya ortak devriye atabileceği güvenli bir koridor oluşturdu. Karaca “Güvenlik koridorunun PYD/YPG
tarafından terk edilmediği Milli Savunma Bakanı
Akar tarafından açıklandı. Bu mutabakata aykırılık anlamı taşıyor. 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 ” dedi.
İslami terörizm nereden çıktı?
Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca ABD’nin bu dönemde kendine nasıl bir karşıt yarattığını şöyle
anlattı; “Soğuk savaş bittikten sonra Amerikalılar özellikle 2001 yılına kadar tek dünya düzeninden bahsettiler. Francis Fukuyama ‘Tarihin
Sonu ve Son İnsan’ kitabında diyor ki ‘Sosyalizm
kaybetmiştir bir daha da geri dönüş olamayacaktır.’ 90’ların sonuna doğru dünya, Amerikan
sistemini tartışmaya başladı. Dünya ekonomik
sistemi, dünya askeri yapısı tartışılmaya başlandı. Birleşmiş Milletler tartışmaya açıldı. Bu
süreçte kendi sistemlerinin iyi olduğunu gösterecek bir karşıt yaratmaları gerekiyordu. Bu karşıtlığı önce ‘Uluslararası terör’ daha sonra ‘İslami
terörizm’ olarak adlandırdılar. 11 Eylül 2001 olaylarından sonra bunu sıklıkla kullanarak Müslüman coğrafyada Müslümanı Müslümana kırdırma politikası izlediler. Belki bu süreçte dik duran
ülkelerin başında gelen Türkiye bir şekilde kendi
bölgesel gücünün farkına vararak doğru bir politika izlemeye başladı. Bugün Türkiye’nin 10
gün içerisinde hem ABD’yi hem de Rusya’yı aynı
anda masaya oturtmasının sebebi de işte bu başarıdır. Bu başarının arkasında salt Türkiye’yi
aramak yerine uluslararası sistem içerisindeki
değişimleri de analiz etmek gerekir.”

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

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.”

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 geleceğinde ne kadar yer alacağımız gündemde.
Bundan sonra siyasi yapılanma, anayasa görüşmeleri ve bunun sonunda çıkacak olan bir yapı
var. Bunlar bizi ne kadar memnun edecek ya da
biz kendimiz adına memnun olabilmek için ‘kazan-kazan’ prensibi’ içerisinde ne kadar diplomasi 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 boyunca kendine gelemediği aşikar. Sonunda Suriye 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 sürebilecek bir güce sahip diyorum.” ifadelerini kullandı.

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.”

4

Ekim - Aralık 2019
October -December 2019

Ekim - Aralık 2019
October -December 2019

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI
MUSTAFA VARANK İAÜ’DE

MINISTER OF TECHNOLOGY AND INDUSTRY MUSTAFA VARANK IS AT IAU

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

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.

Sağlıkta uluslararası standartları
belirleyen JCI, İstanbul Aydın
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
DentAydın’ın kalitesini ‘Altın Standart’
sayılan ‘Versiyon 4’ ile tescilledi
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”

İ

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.

T

ıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine
İlgi Büyük
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank, İAÜ Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Sağlık Bilimleri alanındaki laboratuvarlarda detaylı incelemelerde bulunarak, Mütevelli
Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın eşliğinde uygulamalı eğitim sistemimiz hakkında bilgi aldı.
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reat Interest To Medical And Dentistry
Faculties
The Minister of Industry and Technology,
Mr. Mustafa Varank examined IAU Medicine 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 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 interested in “Rocket, Artificial Intelligence, Unmanned
Agricultural Pest Control, Three Dimensional Human Profile”.

JCI
AKREDISTASYONUN
AMACI

PURPOSE
OF JCI
ACCREDITATION

3 Her bir sağlık hizmeti
kuruluşuna uygulanabildiği
gibi ulusal sağlık sistemine de
uygulanabilir.

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.

3 Dünyanın
her bölgesinde test edilmiştir.

It can be applied to
each health service
organization as well
as to the national
health system.

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.

3 Hasta güvenliği
kültürü yaratmaya
odaklanmıştır.
It is focused on creating a
culture of patient safety.

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.

stanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Hastanesi-DentAydın’ın kalitesi
dünyanın ‘en büyük’ ve ‘en prestijli’ sağlık
akreditörü olan Joint Commission International (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 standartlarını temsil eden Joint Commission International
(JCI); dünyada 80’den fazla ülkede sağlık kuruluşlarını denetleyerek akredite eden çok önemli
bir kuruluş.
JCI akreditasyon sürecinin amacı, sağlık
kuruluşlarının problemlerinin doğru saptanması ve düzeltilmesinde, sağladığı hasta bakım
ve sağlık hizmetinin kalitesinin arttırılmasında
kuruluşlara yol göstermek için, önceden belirlenmiş ve uluslararası düzeyde kabul edilmiş
standartlara uygunluğu değerlendirmektir.
JCI’ın tetkikler sırasındaki beklentisi, bu sürece
başvuran hastanelerin her zaman ve tüm standartlar ile uyumlu bakım sunduğunu gösterebilmesidir.
JCI akreditasyon süreci bir kuruluşun belirli
uluslararası standartlarla olan uyumunun değerlendirilmesini amaçlayan bir süreçtir.

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.
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PARIS, BILIM KURGU YAZARLARINDAN YARARLANACAK

GELECEĞIN TEHDITLERININ TAHMINI
PARIS WILL BENEFIT FROM SCIENCE FICTION WRITERS

PREDICTION OF FUTURE THREATS

TEKRAR KULLANILABILIR
ROKETLER
REUSABLE ROCKETS
T

ekrar Kullanılabilir Roketler Uzayı
Ulaşabilir Kılacak
Tekrar kullanılabilir roket teknolojisinin yakın gelecekte yaygınlaşacağını belirten Prof. Dr. Orhan Gölbaşı,
“Space X şirketinin geliştirdiği Falcon serisi
roketlerin en büyük özelliği tekrar kullanılabilmesi. ABD’nin Ay görevleri için kullandığı
Saturn V roketleri tüm yüküyle birlikte 3 bin
100 tonluk bir ağırlığa ulaşıyordu. Görev dönüşünde yalnızca 500 kilogramlık bir ağırlık
Dünya’ya geri dönüyordu. Tekrar kullanılabilir roketlerle kaybedilen araçlar artık her
uçuşta yenilenmeyecek böylece uzay görevlerinin maliyeti hatrı sayılır bir şekilde düşecek. Ucuzlayan görevler uzayı sivilleştirecek,
gezegenler arası yolculukları olası hale geçirecek ve en önemlisi uzayı ulaşılması zor olmaktan çıkaracak” dedi.

Sivil Kuruluşlar Uzaya Açılmaya Başladı
Elon Musk’ın kurduğu Space X şirketiyle
uzay alanında çalışan sivil kuruluşların çoğaldığını belirten İAÜ Gök Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Gölbaşı,
“ABD’de sivil kuruluş ve firmalar bu konuda çok etkin. James Webb adlı kişi de 6.5 m
ayna çaplı bir uzay teleskopunun finansmanını 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 yılında işletime girmesi planlanan bu teleskop ile
kara deliklerin olay ufkunun fotoğraflanacağı düşünülüyor. Uzayın geleceğini gören iş
adamları bu alana yönelmeye başladı. Ülkemizde uzay çalışmalarının geleceğini henüz
kavrayan bir iş insanı yok. Umarım ileride
olur” şeklinde konuştu.
Uzay Madenciliğini Mümkün Kılacak
Tekrar kullanılabilir roketlerin bir diğer amacının da ‘gezegenler arası yolculuğu imkânlı
kılmak’ olduğunu açıklayan Gölbaşı, “Space X

F

ransız ordusu geleceğin muhtemel
tehditlerini tahmin etmek için bilim
kurgu yazarlarının hayal gücünden
yararlanacak. Fransız ordusu bilimkurgu yazarlarından oluşacak bir ekibin ge
leceğin muhtemel askeri tehditleri üzerinde
düşünmesini istiyor. Savunma Teknolojisinde
Yenilikler Ajansı (DIA) tarafından yayımlanan
bir raporda, geniş vizyonlu kişilerin askeri stra
teji uzmanlarının aklına gelmeyebilecek tehdit
senaryoları üzerinde çalışacağı kaydedildi.
Bu ekibin çok gizli yürüteceği çalışmalar,
rapora göre öngörmesi zor 'zararlı unsurlar' ile
mücadele bakımından önem taşıyor. Fransa or
dusu bir süredir savunma kavramına yaklaşı
mını yenilemeye yönelik adımlar atıyor.
Başkent Paris’te geçen hafta Bastille Günü
kutlamaları sırasında yapılan askeri geçit tö
reninde, Franky Zapata adlı kaşif jet motoruyla
havalanarak kalabalıkların üzerinde uçuş yaptı.
Zapata’nın heyecan yaratan uçuş undan
sonra Cumhurbaşkan ı Emmanuel Macron
uçuştan bir video klip ekled iğ i tweetinde “Or
dumuzla gur ur duyuyor um. Modern ve yarat ı
cı” dedi.
'Kızıl Ekip’ kimlerden oluşacak?
4 ya da 5 bilim-kurgu yazarından oluşacak
bir grubun, ordunun geleneksel düşünme bi
çimlerinin dışına çıkarak tehditler konusunda
daha yaratıcı tahminler geliştirmesi umuluyor.
Ekip, “terör örgütlerinin ya da yabancı
devletlerin” ileri teknolojiler kullanarak ne tür
tehditler geliştirebileceğini hayal etmeye çalı
şacak. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly,
ülkenin askeri yenilikler konusundaki yarışta
“tüm kritik kartları elinde tuttuğunu” söyledi.
Bu yılki Bastille Günü kutlamaları sırasın
da sergilenen diğer silahlar arasında bilim kur
gu filmlerinden fırlamış gibi görünen Nerod F5
mikrodalga sinyal bozucu da vardı. Bu silahla
insansız hava araçlarının, kumanda cihazı ile
iletişimini kesmek hedefleniyor.
Mali’de konuşlanmış Fransız askerlerini
destekleyecek robotlar geliştirilmesi konusun

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..

Fransız ordusu ‘geleceğin tehditlerini’ tahmin etmek için bilim
kurgu yazarlarının hayal gücünden yararlanacak. Fransız
ordusu bilim-kurgu yazarlarından oluşacak bir ekibin
geleceğin muhtemel askeri tehditleri üzerinde düşünmesini istiyor
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
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.
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

da halen devam eden deneyler de Fransa ordu
sunun yenilikçi hamlelerine bir başka örnek.
Bilim kurgunun gerçek olduğu durumlar
Aya iniş: Jules Verne’nin 1865 tar ihli Ay’a
Yolc uluk kitabında Flor ida’dan fırlat ılan bir
uzay arac ıyla üç kiş i Ay’a gönder il ir. Bu tas av
vur, bir çok benzerl ik içerecek şek ilde 104 yıl
sonra Apollo 11 misyonu ile gerçek oldu.
Gör ünt ülü telefonlar: Gör ünt ülü telefon
fikr i ilk kez 1927 tar ihl i Metrop ol is film iyle
beyaz perdeye yans ım ışt ı. Ama filmdek i gö
rünt ülü ilet iş im araçl ar ı bugün kull and ıkl ar ı
mızd an çok dah a büy ükt ü.
Atom bomb as ı: HG Wells’in 1914 tarihli
The World Set Free adl ı kitab ınd a erken atom
araşt ırm al ar ınd an yararl an arak herş ey i yok
eden ve sons uz a kad ar patl ayan bomb al ar
öngörmüşt ü.

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

Prof. Dr. Orhan Gölbaşı

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.

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

şirketinin misyonlarından biri de Mars’a yapılacak bir yolculuğu imkânlı kılmak. Mars’ı
Dünyalaştırma projesi Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından ciddiye alınan 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 görünüyor. Tekrar kullanılabilir Falcon roketleri bu
madenlerin gezegenimize getirilmesinde büyük rol oynayacak” açıklamasında bulundu.

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”.

OLTALAMA DOLANDIRICILIĞINDAN NASIL KORUNURUZ?

B

HOW DO WE PROTECT OURSELVES FROM PHISHING SCAMS?

ir Tıkla Kandırabilirler
Doç. Dr. Taner Çevik oltalama
saldırısını, “Kimlik Avı Saldırısı
(Phishing), giriş bilgilerini ve kredi kartı numaralarını içeren kullanıcı verilerini çalmak için sıkça kullanılan bir tür
sosyal mühendislik saldırısıdır. Bir saldırgan, kendini güvenilir bir varlık olarak maskelenen yöntemlerle kurbanı
bir e-posta, anlık mesaj veya kısa mesaj
açmaya zorlarsa oluşur. Alıcı daha sonra kötü amaçlı yazılımın yüklenmesine,
sistemin fidye yazılım saldırısının bir
parçası olarak donmasına veya hassas
bilgilerin açığa çıkmasına neden olabilecek kötü amaçlı bir bağlantıya tıklanarak kandırılır” ifadeleriyle tanımladı.
Yazılıma İhtiyaçları Yok
Oltalama dolandırıcılığı için zararlı yazılımlara ihtiyaç olmadığını belirten Çevik, “Oltalama yöntemi zararlı yazılımlar olmadan da kullanıcıyı etkileyebilir.
Güvenilir bir mail adresinden gelmiş
gibi gösterilen link, resim veya her türlü dosya eki tıklandığında, yönlendirme
yöntemleriyle zararlı sitelere yönlendirilir ve her türlü saldırıya uygun hale
getirilebilir. Bunun için zararlı yazılım
yüklenmesine gerek yoktur. Web üzerindeki TCP/IP ve routing yöntemleriyle
gerçekleştirilir” ifadelerini kullandı.
Dolandırıcılardan Nasıl Korunmalı?
Doç. Dr. Çevik oltalama saldırılarından

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.”

Doç. Dr. Taner ÇEVİK

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.

F

requently 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

korunmanın yollarını, “Oltalama saldırılarından korunmanın en iyi yolu, adblocker gibi reklam engelleyicileri kullanmak,
SSL olmayan sitelerden (güvenli olmayan)
yükleme (download) yapmamak, her gelen
elektronik postanın gönderen kişisini kontrol etmek (en önemlisi bu çünkü phishing
saldırıları genelde mailler üzerinden gerçekleştirilir) ve bilmedikleri linklere tıklamamak” sözleriyle açıkladı.

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.”
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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...

EN BÜYÜK YER İVMESİ (g) / HIGHEST GROUND ACCELERATION (g)
DÜŞÜK TEHLİKE
YÜKSEK TEHLİKE
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HIGH DANGER
50 YILDA AŞILMA OLASILIĞI %10 (Tekrarlanma periyodu 475 yıl)

PROBABILITY OF EXCEEDANCE IN 50 YEARS %10 (Periodicity 475 years)

T

ürkiye bir deprem ülkesi. Depreme
karşı hazırlıklı olmak da artık herkesin kabul ettiği bir konu. Devlet ve diğer yönetim katları gerekli hazırlıkları
yapıyor. Ancak vatandaşa da yapması gereken
birtakım görevler düşüyor.
İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama 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 Proje Koordinatörü Serhat Yılmaz, “Bu plan, deyim
yerindeyse hayat kurtaran bir plan. Burada yer
alan bütün maddeler yerine getirildiğinde, depreme karşı hazır hale gelinmektedir” diye konuştu.
2012 yılında hizmete giren ve 950 metrekare
kapalı alana sahip olan İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Laboratuvarları, deprem dayanıklılık, riskli
yapı ve zemin etüdü testlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2012 yılında 6306 sayılı kanun
kapsamında verdiği yetkiyle gerçekleştiriyor.
Bu nedenle kompleksten çıkan raporlar bir çeşit
resmi geçerliliğe de sahip. Vatandaşlar bu raporlarla yetkili mercilere başvurup dönüşüm, yıkım
veya güçlendirme işlemlerinin resmen başlamasını sağlayabiliyor. Bu da vatandaşın binasını
güvene alması için büyük önem taşıyor.
Afetlere Karşı Nasıl Hazır Olabiliriz?
1. Afetlerde en büyük kayıplara binalar neden olmaktadır. Binanızın depreme karşı
sağlamlığını yapı laboratuvarları aracılığı
ile öğrenebilirsiniz. Sağlam olmayan binalar güçlendirilmeli ya da yeniden inşa edilmelidir.

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 lifesaving plan. When all the materials in this section
are fulfilled, we will be ready for the earthquake.”

Ev içerisinde yer alan dolap, raf, masa ve sehpa gibi eşyaların üstünde ve içindeki nesnelerin 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 kırılmayacak/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 cihazları bulunduğu masa/sehpaya, onları da
duvara sabitleyin.
9. Ayna, resim çerçeveleri ve abajur gibi dekoratif süslemeleri kanca vidalarla sabitleyin.
10. Tüm dolap kapaklarını güçlü mandallarla
veya mıknatıslı düzeneklerle kilitleyin.
2.

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇEĞİ / ARTHQUAKE MAGNITUDE SCALE
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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. 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 tehlikelerden uzak ve mahalle dışında güvenli buluşma noktaları belirleyin.
14. Afet sonrası aile üyeleri ile haberleşebileceğiniz alternatif yöntemler geliştirin.
15. Tüm aile üyeleri için üzerinde acil durumlarda
gerekli olacak bilgilerin yer alacağı bilgi kartları hazırlayın ve yanınızda taşıyın.
16. Acil durum telefon numaralarının hangi durumlarda nasıl aranacağını her aile üyesine
öğretin.
17. Afetlerde ihtiyaç duyabileceğiniz ve hayatınızı sürdürebileceğiniz gereksinimler için en
az 3 günlük gerekli malzemeyi toplayıp acil
durum çantası hazırlayın.
18. Afetlerin yol açacağı ekonomik zararlardan
korunmak için sigorta yaptırın.

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

19. Olası bir deprem sırasında panik olmanızı
engellemek, size zarar verebilecek eşyalardan kendinizi korumak için ‘çök - kapan
- tutun’ hareketinin nerelerde ve nasıl yapılacağını tüm aile üyelerine öğretin.
20. Yaşadığınız yeri tahliye etmeniz gerektiğinde nasıl tahliye olunacağını belirten bir
tahliye planı hazırlayın.
21. Tahliye olurken koruyucu giysiler ve sağlam ayakkabılar giyin, acil durum çantanızı
yanınıza alın, kapatabiliyorsanız elektrik,
su ve doğalgaz gibi altyapı tesisatlarını kapatın.
22. Yetkililerin çeşitli iletişim araçlarından yapacağı uyarılar doğrultusunda hareket edin
ve belirlediği tahliye yollarını kullanın.
23. Deprem sonrası binada yapısal bir hasar olmadığına 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.

20.

21.

22.

23.

24.

to ‘drop-cover-hold on’ to prevent panic
during a possible earthquake, and to protect
yourself from objects that may harm you.
Prepare an evacuation plan that tells you
how to evacuate when you need to evacuate
your place.
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.
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.
Do not enter the building until after you are
sure there is no structural damage to the
building.
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.

PAKİSTAN SUPERIOR ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜSÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ

P

PAKISTAN SUPERIOR UNIVERSITY VISITED OUR CAMPUS

akistan’ın Lahor şehrinde yer alan
Superior Üniversitesi’nden bir heyet 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 kampüsü gezdikten sonra İAÜ Mütevelli Heyet
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ile görüştü. Superior Üniversitesi heyetiyle konuşan 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.

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

Bizler Pakistanlı kardeşlerimize üniver-

of Pakistan’s leading universities, visited us.

sitemizin tüm deneyimlerini aktarmaya

We are ready to give all the experiences of our

hazırız. Umarım gelecekte daha önem-

university to our Pakistani brothers.

li işbirlikleri gerçekleştiririz” ifadelerini
kullandı.

I hope we will have more important
collaborations in the future.”
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ÖLÜM OYUNU MAVI BALINA:

NE TÜR ÖNLEMLER ALINABILIR?
DEATH GAME BLUE WHALE:

WHAT KIND OF PRECAUTIONS CAN WE TAKE?

çekten koparak yok sayıyor. Ama bunlar tabii ki
ergenin sorunlarını çözmediği gibi, çok daha fazla
sorunlara yol açıyor. Sosyal sorunları varsa, arka
daş bulmaktansa internet üzerinden “chat”leş
mek daha kolay gelebiliyor.
Kaç çeşit bağımlılık var?
İki çeşidi var aslında, bir genelleşmiş inter
net bağımlılığı. Burada kişi, hayattaki sorunlarını
çözemiyorsa bunları sanal ortamda ayrı kimlik
ler kullanarak çözmeye çalışıyor, yani stresle baş
etme yöntemi gibi. Ama bu durum tabii ki kişinin
sosyal becerilerini de bozduğundan kişi iyice in
ternete düşüyor. Özelleşmiş internet bağımlılığı ise
pornografi, cinsellik, oyun ve kumar oynama gibi
daha spesifik şeyleri içeriyor. Ergenleri, genelde
çevrimiçi, çok sayıda oyuncu içeren oyunlar kötü
ye kullanıyor.
İntihar riski ve depresyon etkisi
Bir diğer şey de intihar riskinin artması. Bu
bir sonuç olabilir; yani kişi bilgisayar başında dur
duğu için, davranışsal aktivasyon sağlayamadığı
için, uyku bozuklukları nedeniyle depresyon ge
liştiriyor olabilir. Ya da depresif bir birey sosyal or
tamdan kaçındığı için teknolojiye sığınıyor olabilir.
Ergenler tabii çok yatkın bir grup ve bu internet
ya da teknoloji bağımlılığı ergenlikte geliştiğinde
yetişkinlikte gelişene kıyasla çok daha yıkıcı sey
rediyor. Niye? Çünkü biz bu çocuklardan ergenlik
döneminde cinsel, akademik, mesleki bir kimlik
oluşturmalarını bekliyoruz. Bir erişkin bu kimlik
öğelerini tamamlamışsa yıkıcı etkisi daha azdır.
Ama bunları tamamlayamamış bir birey, zaten
teknolojiyle aşırı uğraşa devam edecektir. Ergen
ler için kimlik arayışı, farklı kimlikler edinme in
ternette çok daha kolay olabiliyor; bu da ergenlerin
daha riskli olmasına neden oluyor.

T

BMM’de kurulan Bilişim Teknolojile
ri Bağımlılığı ile Mücadele Komisyo
nu, Türkiye’de özellikle çocukları ve
gençleri tehdit eden “internet bağım
lılığı”na hangi etkenlerin neden olduğunu ve ne
tür koruyucu önlemler alınabileceğini inceliyor.
Peki, bilişim teknolojileri bağımlılığı ya da daha
yaygın kullanımıyla “internet bağımlılığı” bir
hastalık mı? Öyle ise tedavisi var mı? En riskli
yaş grupları hangisi? Sorunlu internet kullanı
mı hangi aşamadan sonra başlıyor ve en önem
lisi bu “salgın”a karşı hangi önlemler alınabilir?
Alanında uzman kişileri dinleyen TBMM
Komisyonu, sorunun çözümüne ilişkin öne
rilerinin yer aldığı bir rapor hazırlayıp, kamu
oyunun bilgisine sunacak. Komisyonun, TBMM
tatile girmeden önce yaptığı son toplantısında,
internet bağımlılığıyla ilgili sunum yapan isim
lerden birisi de Türkiye Bilişim Derneği İcra
Sektör Kurulu Üyesi Doç. Dr. Özhan Yalçın’dı.
Yalçın aynı zamanda çocuk ve ergen ruh sağlığı
alanında uzman. Gençler arasında bazı intihar
vakalarında sorumlu görülen Mavi Balina oyu
nuna özel bir başlık ayıran Yalçın’ın, bağımlılı
ğın boyutu ve buna karşı alınabilecek önlemle
re ilişkin TBMM komisyonuna sunumunda öne
çıkan tespitleri derledik:
Oyun da, sürekli selfie çekmek de bağımlılık
“Bağımlılık” deyince eskiden sadece al
koldür, esrardır yani legal ya da legal olmayan
maddelerin bağımlılık yapması söz konusuydu.
Ama artık son 20-30 yılda internet ve teknolo
jinin yaygınlaşmasıyla beraber böyle bir terim
de ortaya çıktı. Bunlar arasında en sık görülen
leri aşırı internet oyunu oynama, sürekli “sel
fie” çekme, aşırı cep telefonu kullanma, sürekli
dizi izleme gibi hem daha “benign” (iyi huylu)
hem de daha “malign” (habis) olabilecek ba
ğımlılıklar olabiliyor. İhtiyaç için internet kulla
nımı, işiniz için, bankacılık gibi yararlı kullanımı
kapsarken, sık ve düzenli kullanımı eğlence ve
boş zamanları geçirmek için de yani iş, akade

Balina, depresyon ve intiharla ilişkiliymiş; mavi renk daha
depresyon rengi. Profesyonel yönlendirme ile size ulaşan ve sizi yönlendiren
kişiler mail yoluyla olabilir, cep telefonuyla olabilir algı yönetimi yapıyorlar,
ve mottoları şu: “Sen bir mavi balinasın, ölmelisin, kurtulmalısın”
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,

mik, mesleki alanlar dışında da kullanmayı içe
riyor ama bunları kullanan herkes tabii ki bağımlı
olmuyor.
İnternet neden bağımlılık yapıyor, en çok
hangi kitleyi etkiliyor?
Her zaman ulaşılabilir olması ve her ortamda
kullanılabilmesi nedeniyle. Örneğin bir sunuma
girdiğimde burada sigara içebilir miyim? İçemem,
ama bir alışveriş merkezine gittiğimde wi-fi üc
retsiz, istediğim gibi kullanabilirim. Kontrol kişide,
istediğim zaman uzaklaşırım.
Facebook’ta birisiyle yazışırken tartışıyor
muyum? Bilgisayarı kapatırım ama normal ha
yatınızda tartışırken bir anda ilişkiye son verebilir
misiniz? Hayır. İstediğiniz kimliğe bürünebilir
siniz. Özellikle sosyal sorunları olan, sosyal ilişki
kurmakta zorlanan bireyler internet ortamında
ilişki kurmaya daha yatkın olabiliyor. İstenilen
kimliğe bürünebilme de özellikle ergenler için
önemli. Kendilerinden hoşnut olmayan özellikle
rini sanki iyiymiş gibi gösterebiliyorlar.
Ne tür sağlık sorunlarına yol açıyor?
Aşırı kullanım sadece psikiyatrik bulgulara
yol açmıyor, bedensel belirtilere de yol açıyor. Bu
kişiler hipertansiyon (yüksek tansiyon), obezite,
kardiyovasküler (kalp ve damarla ilgili) sorunlar,
duruş bozuklukları ve gözle ilgili sorunlar yaşa
yabiliyorlar. Daha çok aşırı sayıda çok oyunculu,
çevrimiçi rol oynama oyunları ergenlikte bağımlı
lıkla ilişkili. Burada bir grup halinde hareket ediyor,
kendine bir hedef koyuyor çünkü bunlar ergenlik
te önemli. Ya da sorunları bunlarla oynayarak, ger

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

Mavi Balina, profesyonel bir şebeke gibi
Mavi Balina, Filipp Budeykin adında 25 yaşında
bir Rus tarafından geliştirilmiş, 2013 yılında ortaya
çıkmış, kurbanlarını biyolojik atık olarak görüyor.
Platformlarda uygulaması yok. Yani, “Ben Mavi Ba
lina’ya gireceğim” diye giremezsiniz. Direkt kulla
nıcılara ulaşıyor.
Psikiyatrik sorunları olduğunu anladıkları, ya
ni bilişimde bu tarz ayak izleri bırakmış çocuklar,
intiharı ve kendine zarar vermeyi araştırmış çocuklara direkt ulaşıyorlar, mesajlar, cep telefonları
yoluyla. Veri hırsızlığı yapıyorlar. Çok profesyonel
bir şebeke. Kurucusu hapiste ama diğer yönetici
lerinin nerede olduğu bilinmiyor. Bilişim ve Tekno
loji Kurumu (BTK) engelleyemiyor. Ülkemizde 150
çocuğun ölümünden sorumlu olduğu iddia ediliyor.
Giderek artan bir yaş aralığı var, erişkinlere doğru
da kayıyor.
Mesela balina, depresyon ve intiharla ilişkiliy
miş; mavi renk daha depresyon rengi. Algı yöne
timi var, profesyonel yönlendirme ve sizi yönlen
diren, size ulaşan kişiler, mail yoluyla olabilir, cep
telefonuyla olabilir, hep üst düzey bireyler. Kişiye
aşağılık olduğunu hissettiriyor ve mottoları şu:
“Sen bir mavi balinasın, ölmelisin, kurtulmalısın”
ve reenkarnasyondan bahsediyorlar, “Yeniden do
ğacaksın” diye. 50 görev var, genelde geceleri veri
liyor. Kendine zarar vermeyi normal hale getiriyor.
Korku içerikli video ve müzikler kullanılıyor. Hepsi
depresif ve intiharla ilgili. Son görev ise intihar.

•

•

Hangi önlemler alınabilir?
Çocuğa cep telefonu ve tablet mümkün oldu
ğunca geç alınabilir. Evde laptop yerine masa
üstü bilgisayar kullanımının bağımlılık riskini
azalttığını biliyoruz, çünkü laptopu her yere
taşıyabilir. Bilgisayarın ise salon ya da oturma
odası gibi ailenin olduğu ortamlarda kullanıl
ması gerekiyor. Bunun iki avantajı var: Çocuk
neye giriyor görüyorsunuz. İkincisi de etrafta
konuşma, dikkat dağıtıcı şeyler olduğu için
çocuk daha az dalıyor bilgisayara, bu da ba
ğımlılık riskini azaltıyor.
En önemli şey, küçük yaşlardan itibaren za
man ve yer kısıtlamalarının uygulanması.
Mesela, özellikle ödevler, görevler bittikten
sonra kısa süreli izinler verilebilir. Arkadaş

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.

Mavi Balina, Filipp Budeykin adında
25 yaşında bir Rus tarafından geliş
tirilmiş, 2013 yılında ortaya çıkmış,
kurbanlarını biyolojik atık olarak gö
rüyor. Platformlarda uygulaması yok.
Yani, “Ben Mavi Balina’ya gireceğim”
diye giremezsiniz. Direkt kullanıcıla
ra ulaşıyor, Ebeveynlerin bu noktaya
dikkat etmesi çok önemli.

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.

larının bulunduğu ortamlara giderken veya
doğaya çıkıldığında tablet yanlarına alınma
yabilir. Arkadaşlarla buluşulacaksa tüm ai
leler anlaşma yaparak teknolojik materyal
lerini evde bırakabilirler. Şarj aletinin sürekli
taşınması da oynamaya devam et anlamına
geliyor.
Süre önceden belirlenmeli, “Peki, 5 dakika da
ha” denilmemeli. Nöbeti de olsa zaman kısıt
laması konusunda geri adım atılmamalı. Wi-fi
bağlantının sürekli açık olmaması, bilgisaya
rın ve televizyon açık olmaması gerekir. Wi-fi
bağlantı yerine daha çok HDMI jet gibi takıla
bilen 3G ya da 4.5G üzerinden aletlerin daha
az bağımlılıkla ilgili olduklarını biliyoruz. Okul
günleri ödev ve akademik çalışmalar haricin
de internet ya da oyun için kısıtlı süre veril
mesi küçük yaşlardan itibaren uygulanmalı.
Güven kazanıldığında, yani diyelim ki interneti
çok yoğun kullanan bir çocuk interneti kaldır
dığınızda ilerleme kaydetti, bir güven oluştu,
tekrar vermeniz gerekiyor. Aile içi iletişimin
artırılması, yemek yerken televizyonun açık
olmaması, ailenin birlikte yemeğe oturması
çok önemli. Ayrıca küçük yaşlardan itibaren
oyuncak seçimi mekanik olmamalı. Sinema,
sanat, spor gibi şeylere yer verilmeli.
Çocuğun mutlaka okul öncesi eğitime gönde
rilmesi de bağımlılık riskini azaltır. Evde sınır
koymayan bir babaanne, anneanne “Aman,
oynasın canım” gibi şeyler söylüyorsa onların
uyarılması gerekir.
Daha büyük çocuklar ise bilgisayarların fark
lı kullanım alanlarının olabileceği konusunda
eğitilmeli.
Ergenlik dönemine kadar sosyal paylaşım si
telerinde hesap açmamak gerekir. Ama er
genlik sonrasında açılma şartı olarak da 18
yaşına kadar şifreyi ebeveynlerin bilmesi
kuralı uygulanabilir. Karanlıkta bilgisayara
girilmemesi de önemli. çocuk karanlıkta bilgi
sayara girdiğinde çok daha fazla odaklanıyor,
oradaki görsel ve işitsel uyaranlara çok daha
fazla maruz kalıyor ve bunlar da çocukta ba
ğımlılık riskini artırıyor.
Küçük yaşlardan itibaren oyunun sessiz oy
nanması kural haline getirilmeli. Sesli oyna
mak bağımlılık riskini artırıyor. Ekran ışığının
ve renklerin maksimumda olması da benzer
bir etkide bulunuyor.

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.

•

•

•

•

•

•

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.
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RUSYA’YI BY-PASS ETMEK

DOĞU AKDENIZ ENERJI HUKUKUNDA
NE ANLAMA GELIYOR
WHAT DOES BY-PASSING RUSSIA MEAN IN EASTERN
MEDITERRANEAN ENERGY LAW

K

ıbrıs Barış Harekatı’nın 45’nci kuru
luş yıl dönümü dolayısıyla Türk tarafı
adaya ilişkin görüşlerini uluslararası
kamuoyuyla yeniden paylaştı. Cum
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cum
hurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderdiği tebrik
mesajında, “Türkiye, her halukarda Kıbrıs Tür
kü’nün refahının, güvenliğinin ve geleceğinin
garantisi olmaya devam edecektir. Ada’nın ve
bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait
olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gele
cekte de karşılarında Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin kararlılığını bulacaklardır.
Bu minvalde Türkiye, Ada’da adil ve kalıcı çözü
mün sağlanması için, Doğu Akdeniz’de gerginliğin
değil, barışın hüküm sürmesi için tüm imkânları
nı kullanacaktır” dedi.
Cumhurbaşkanı Akıncı da hidrokarbon kay
naklar konusunda son olarak Birleşmiş Milletler
(BM) gözetiminde eşit temsile dayalı ortak komi
te kurulması önerilerini Rum tarafından olumsuz
yanıt geldiğini anımsatarak, “Bu durumda bize ve
Türkiye’ye de Rum tarafınca yapılan tek yanlı gi
rişimlerini dengeleyecek benzeri davranışlar ser
gilemekten başka seçenek bırakmıyorlar. Ada’da
da bölgede de barış, huzur ve istikrar sağlamanın
yolunun elbette güçlü olmaktan ve meşru hakla
rımızı korumanın kararlılığından geçtiğinin de bi
lincindeyiz” diye konuştu.
Ankara’nın izlediği Doğu Akdeniz politikasın
da Türkiye’de muhalefet partilerinin desteği de
söz konusu. Keza TBMM’de Ak Parti, CHP, MHP ve
İYİ Parti’nin imzasıyla ortak bildiri yayımlanmıştı.
Bildiride, “Devletimizin Doğu Akdeniz’de hidro
karbon arama çalışmalarını sürdürmesini doğru
ve yerinde buluyoruz. Türkiye’nin ve KKTC’nin,
hiçbir baskıya boyun eğmeksizin uluslararası hu
kuktan kaynaklanan meşru haklarını koruyacak
kudrete sahip olduğu bilinmelidir” denilmişti. Pe
ki Kıbrıs Adası çerçevesinde Avrupa ve Türkiye

Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC)
kurulmasını Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarında hak iddiasıyla
kutluyor. Bu durumu yorumlayan enerji uzmanı Necdet Pamir’e göre;
Doğu Akdeniz’de Avrupa’nın tüm ihtiyacını karşılayacak bir potansiyelden
söz edilemeyeceği gibi Avrupa Birliği (AB) ve Rum tarafı uluslararası
hukuk boyutuyla Türk tarafını kabul etmek durumunda.
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.

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 wellbeing, 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

kamuoyunu meşgul etmekte olan Doğu Akde
niz’deki enerji rezervi ne anlama geliyor? Enerji
sektörü açısından verileri ve uluslararası hukuk
açısından “haklılık” meselesini, TMMOB Petrol
Mühendisleri Odası Eski Başkanı ve düşünce ku
ruluşu SİGMA Turkey’in enerji uzmanı Necdet Pa
mir değerlendirdi.
Pamir’e göre; doğalgaz dünya geneline öne
mi artan enerji kaynaklarından birisi ancak Doğu
Akdeniz’de Kıbrıs civarındaki kaynaklar dünya
rezervleri açısından şimdilik tahminlerde bulun
mak güç olsa da dünya dengesini değiştirecek
gibi gözükmüyor. AB’nin de Rusya yerine doğal
gaz ihtiyacını bu bölgeden sağlaması ihtimalini de
düşük olarak yorumlayan Pamir, çatışma yerine
Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonlar üzerinden ba
rış için çözüm üretilebileceği görüşünde.
Enerji uzmanı Necdet Pamir, Türkiye ve Türk
tarafını uluslararası enerji hukuku açısından son
derece haklı bulduğunu da vurgulayarak, VOA
Türkçe’nin sorularını şöyle yanıtladı:

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: “Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklar
neden önemli?”
Pamir: “Öncelikle dünyada tüketilen enerji
geçtiğimiz yılı itibariyle yaklaşık yüzde 22’si do
ğalgazla karşılanmış durumda. Doğu Akdeniz’de
öne çıkan kaynak doğalgaz. Bu petrol yok de
mek değil ama daha çok İsrail ve Mısır denizler
alanında ve en sonunda Kıbrıs adası civarındaki

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

keşifler tamamıyla doğalgaz keşifleri. Dolayısıyla
önce bunun altını çizmek lazım. Doğalgazın öne
mi açısından ve doğalgaz diğer fosil yakıtlara gö
re - fosil yakıtlar derken de kömür ve çelikten söz
ediyoruz - görece daha temiz olduğu için, daha
verimli olduğu için önümüzdeki yıllarda da payını
arttırması beklenen tek fosil yakıt. Dolayısıyla bu
kaynaklar öncelikle bu açıdan önemli. Bugün öl
çeğine baktığınız zaman bir olası rezervler var, bir
de ispatlanmış rezervler var. Dünyada bugün bi
linen ispatlanmış doğalgaz rezervlerinin toplamı
yaklaşık 200 trilyon metreküp. Bu 200 ile kıyas
ladığımızda Amerikan Jeolojik Araştırma Enstitü
sü’nün birtakım varsayımlarına inanacak olursak
Levant Havzası’nda yani Kıbrıs’ın doğrusu diyelim
3.5 trilyon metreküp bir potansiyelden söz edili
yor. Yani yüzde 1,75’lik dünya rezervleriyle kıyas
ladığımızda bir potansiyelden söz ediliyor. Bunun
bir kısmı keşfedildi. Ondan büyük potansiyel ola
rak gördüğü söz konusu enstitünün Mısır’daki Nil
Deltası Baseni var, orada da 6,3 trilyon metreküp.
Yani ikisini topladığınızda 10 trilyon metreküp
dünya ispatlanmış gaz rezervlerinin yüzde 5’i ka
dar ki bölge için önemli küçümsenecek bir rakam
değil ama dünya dengeleri değiştirir değiştirmez
o tartışma konusu. Şimdi bir kere bunu tespit
edelim. Bir de ispatlanmış rezervler var. Bundan
kastımız şudur: siz mevcut teknolojilerle yeterli
sayıda kuyu açmışsınız rezervinizi tanıyorsunuz.
Başta verdiğim 200 trilyon metreküp dünya ge
nelinde yeterli kuyu açılmış bugünkü teknolojiyle
ve mevcut ekonomik koşullarda üretebileceğiniz
miktar. Bu bağlamda baktığınızda İsrail denizel
alanında, Doğu Akdeniz’i konuşuyoruz yaklaşık
bir trilyona metreküp keşif açıklandı. Bunlardan
Tamar Sahası zaten büyük oranda üretildi, Levi
athan sahasında da yeterli araştırma yapıldığını
söyleyebiliriz, Bunun yanı sıra Mısır, Zohr Saha
sını buldu burada da belli oranda sondaj yapıldı.
Burada da tahminen 850 milyar metreküp gibi bir
rakamdan söz ediliyor. Ancak en son keşiflerin
den bir tanesi de ne olursa Nur Sahası, bizim Işık
anlamında kullandığımız bu saatte de çok spekü
latif birtakım rakamlar var teknik kuyu açılıp re
zerv açıklanmaz yani çok tahminidir çok geneldir,
yani kesinlikle arz etmez. O anlamda söylüyorum
ama bunun Zohr Sahası’ndan çok daha büyük ol
duğunu Hani bazı rakamlar var söylemek istemi
yorum gereksiz yönlendirme olmasın diye. Kıbrıs
civarında ise, Türkiye’nin ve KKTC’nin ısrarlı pro
testolarına karşı tek taraflı olarak Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi çeşitli uluslararası şirketleri davet
ettiği 3 tane ihale yaptı. Protesto edip edilmesinin
nedeni 1959 sürekli Londra anlaşmalarının Hayat
verdiği 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Anayasa
sı’nda baktığınız zaman Türk ve Rum toplumla
rı eşit haklara sahiptir tek taraflı olarak bunların
bir dayatmasıdır bu ama ısrarla bunu yaptılar ve
üç ihale sonrasında üç keşif yapıldı. Afrodit Sa
hası’nda 250 milyar metreküpten başlayıp en
son 129 milyar metreküpe kadar düşen rakamlar
açıklandı. Bu Türkiye’nin iki buçuk yıllık doğalgaz
tüketimi kadardır. Glaucus ve Calypso kuyuların
da da gene çok daha erken birer kuyuyla rezerv
açıklanması çok afaki olacaktır İkisinin toplamı
genelde 198 milyar metreküp gibi veriliyor dolayı
sıyla bölgesel olarak önemli ama dünya dengeleri
değiştirecek bir rakamdan söz etmiyoruz.”
Kıta sahanlığı ve münhasır bölge noktasında
haklılık payı nedir?
VOA: “Türkiye ve KKTC’nin kıta sahanlığı iti
bariyle bölgede hak iddiası neye dayanıyor?”
Pamir: “Kıta sahanlığı ve bunun üzerine
münhasır ekonomik bölge iddialarınız sizin coğ
rafyanız ve varlık nedeninizle yarattığınız hakla
rınızdır. Kıta sahanlığı doğal olarak karasal yapı
nızın uzantısıdır. Hem Türkiye’nin hem KKTC’nin
doğal olarak hakları vardır. Türkiye ana karasının
uzantısı olarak kıta sahanlığına sahiptir ve koor
dinatlarını daha evvel de zaten Rum tarafı tezle
rini çürütmek açısından Birleşmiş Milletler’e ve
ilgili kuruluşlara kendi görüşünü vermişti. Ama
bundan bir-iki ay önce Türkiye oradaki Daimi
Temsilcimiz Feridun Sinirlioğlu imzasıyla kıta sa
hanlığı sınırlarımızı kesinkes BM’ye tescil ettirdi.
Fakat münhasır ekonomik bölge bunun üzerinde
bir şey. Münhasır ekonomik bölge, kıyıdaş ülke
lerin kendi kıyılarından itibaren 200 deniz mili
yani yaklaşık 370 kilometrelik alanda suyun yü
zeyi, kolonu ve onun altındaki kıta sahanlığındaki
haklarını ifade eder. Bu deyim yerindeyse doğuş
tan gelen hakkınızdır.
Dolayısıyla Doğu Akdeniz Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin KKTC’den far
kı Tür
ki
ye’nin
anakara uzantısı. Ama KKTC biraz önce söyledi
ğim gibi 1959 Zürih ve Londra anlaşmaları üze
rine oturmuş Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasası
var bu her iki topluma da eşit hak veriyor. Dolayı
sıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin
münhasır ekonomik bölge hakkı ya da kıta sa
hanlığı hakkı haricindeki ilan ettiği ne varsa ora
da KKTC’nin de hakları vardır. Dolayısıyla ulusla
rarası hukuktan gelen kaynağı var. Buna göre de
hem KKTC hem de Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye

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.
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

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Ada’nın tek sahibiymiş gibi Kıbrıs
Cumhuriyeti adıyla faaliyet
gösteriyor ve üç tur ihale yaptı.
Burada AB’nin tek tarafl ı olarak
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi eşittir
Kıbrıs Cumhuriyeti imiş gibi
hukuksuz bir şekilde kabulü yatıyor.
Petrolleri Anonim Şirketi’ne yani ulusal kuru
luşunuza kendi tanımladıkları alanlarda ruhsat
vermiştir. Şu anda sürmekte olan sismik ara
malarımız yani, Barbaros’un yaptığı Oruç Reis’in
-katılacak yakında- ve derin deniz sondaj gemi
lerimiz Fatih ve Yavuz’un Fenike-1 ve Karpaz-1
sahalarındaki faaliyetleri, tamamen uluslararası
hukuka dayalı hem bizim hem KKTC'nin hem kıta
sahanlığı hem de münhasır ekonomik bölge hak
larımızdan kaynaklanmaktadır. AB’nin, GKRY’nin
ve Yunanistan’ın ortalığı karıştırma çabaları hu
kuki dayanaklar tamamen yoksundur.”
Hangi şirketler ada civarında faaliyet yürü
tüyor?
VOA: “Kıbrıs civarında şirketlerce yürütülen
faaliyetleri nasıl yorumluyorsunuz?”
Pamir: “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Ada’nın
tek sahibiymiş gibi Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla fa
aliyet gösteriyor ve üç tur ihale yaptı. Burada
AB’nin tek taraflı olarak Güney Kıbrıs Rum Yöne
timi eşittir Kıbrıs Cumhuriyeti imiş gibi hukuksuz
bir şekilde kabulü yatıyor. Biraz önce zikrettiğim
Zürih ve Londra anlaşmalarına aykırıdır (Rum ta
rafının) AB’ye kabulü tek taraflı olarak. Dolayısıyla
Rum tarafı buradaki fiili durumu şunun için kulla
nıyor hem uluslararası şirketleri yanlarına alıyor
lar hem de o şirketler arkasındaki devletleri arka
larına almaya çalışıyorlar. Bu konuda hukuksuz
ama başarılı bir çalışmaları var. Örnek vermek
gerekirse Total Fransız, Eni İtalyan, Kogaz Koreli,
Exxon Mobil ile Noble Amerikalı, Delek İsrail ya
ni saydıkça hangi ülkelerin şirketlerinin burada
olduğunu da görüyoruz. Ama bunlara eklenen
enteresan bir şirket ve devlet daha var kadar ya
ni kadim dostumuz Katar’ın tırnak içinde söylü
yorum, kadim dostumuz derken Amerikalılarla
beraber Exxon Mobil ile beraber bizim tüm karşı
çıkışımıza rağmen oradaki faaliyetlerini sürdürü
yor olmaları da bir ibret tablosu oluşturuyor.”
VOA: “Doğu Akdeniz’deki kaynaklar ulusla
rarası dengeleri değiştirebilir mi?”
Pamir: “Avrupa Birliği’nin enerji kaynakla
rını çeşitlendirme ve Rusya’ya olan bağımlılığını
azaltması bağlamında çok gündeme geliyor. Ola
bilir mi olamaz mı ayrı bir tartışma konusu. çün
kü Doğu Akdeniz Havzası’ndan çıkan doğalgazın
hem bir üretim maliyeti var hem de onun AB pa
zarlarına Türkiye’yi baypas ederek ulaşabilmesi 3
bin metre su derinliğinden binlerce kilometrelik
bir boru hattı ile ya da sıvılaştırılmış gaz LNG ter
minallerinden tankerler vasıtasıyla gitmesi son
derece maliyetli. Yani bu gazın mevcut koşullar
da Rus gazıyla rekabet etmesi çok da zannedildiği
kadar kolay değil. Bir taraftan da AB’nin genelde
gaz talebi de önümüzdeki yıllarda artmıyor, aza
lıyor. Bu AB’nin enerjiyi daha verimli kullanma ve
yenilenebilir kaynakların enerji karışımlar için
deki payını artırmaya çalışmalarından kaynakla
nıyor. Ama önemli, bölge için önemli, Kıbrıs adası
için önemli, barış için birlikte kullanıldığı takdirde
son derece önemli.” (21 Temmuz 2019)
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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.
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10’UNCU TÜRKİYE BİYOETİK SEMPOZYUMU
İAÜ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

İ

LÖSEMI TEŞHISINDEKI BULUŞ
ALTIN MADALYA ILE ÖDÜLLENDIRILDI

10TH TURKEY BIOETHICS SYMPOSIUM IS AT IAU.

stanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye Biyoetik Derneğinin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği Türkiye Biyoetik
Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı.
Sempozyumda ileri teknolojinin etik duyarlılıklar gözetilerek kullanıldığı bir sağlık sisteminin nasıl oluşturulabileceği ele alındı. 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 profesyonellerinin, hasta ve hasta yakınlarının etik bilinç
oluşturmalarına katkı sundu.

I

stanbul

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

Aydın

University

hosted

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

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.

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.

‘TURKEY WILL REACH ITS 2023 TARGET’

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”

İ

B

eing 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

ve Siyaseti” adlı toplantıda ekonomik durum, siyasi görünüm ve bu başlıklarda 2023
hedeflerinin durumu ele alındı. Dr. Nureddin
Nebati’nin yanı sıra programa ayrıca Çekya
Büyükelçisi Egemen Bağış, İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, iş, siyaset, akademi ve bürokrasi camiasından seçkin konuklar katıldı.

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

10th turkey bioethics symposium

‘TÜRKIYE 2023 HEDEFLERINE ULAŞACAK’

stanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki düşünce kuruluşlarından
Batı Platformu, 2019-2020 Akademik Yılı’ndaki ilk toplantısını, Hazine
ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin
Nebati ile gerçekleştirdi. Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen “2023
Hedeflerine Doğru Türkiye Ekonomisi

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.

D

ünyanın en önemli buluş fuarlarından biri olma özelliğini taşıyan ‘İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda
(ISIF 2019) İstanbul Aydın Üniversitesi 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 madalya kazandı.
Kanser Tedavisinde de Kullanılıyor
Söz konusu çalışma, kronik myeloid lösemi (KML) tedavisinde adjuvan olarak
kullanılabilme potansiyelinin yanı sıra,
üreme (kısırlık) ile obezite gibi hastalıklarda da
başarı sağlayan, bağırsaktan kolay emilebilen ve hedef hücreyi bulup sadece ona bağlanabilen bir yapı ortaya koyma potansiyeline
sahip.

İ

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.

IAU COLLABORATED ON EDUCATION WITH TUSAŞ/TAI
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.

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.

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.

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

İ

AÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Duygu Yılmaz, dört yıl önce kendi markası Biolive’ı
kurdu. Babasının kahvaltıda ‘midesine
iyi geldiğini’ söyleyerek zeytin çekirdeği yuttuğunu 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 üreteceğimize inanmadı. Ama yardımlar aldık
ve şirketleştik. Bizim ürünlerimizin en büyük
avantajı ise çevreci bir ürün olarak doğada 1 yıl
içerisinde kaybolması, canlıların hayati tehlikelere maruz kalmasını engellemesidir” ifadelerini kullandı.

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

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.”

YAPAY ZEKADA YÜKSEK LISANS DÖNEMI

İAÜ, TUSAŞ / TAI ILE EĞITIM İŞ BIRLIĞI YAPTI
stanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ile
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
(TUSAŞ/TAI) arasında eğitim, öğretim
ve araştırmaya ilişkin iş birliğini geliştirmek amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, TUSAŞ/TAI
ile İAÜ ortak tez, proje, konferans, seminer,
sempozyum, çalıştay ve panel gibi etkinlikler düzenlenecek. Öğrencilerin TUSAŞ/
TAI’nin laboratuvar ve teçhizat alt yapısı ile
tesislerini kullanarak çalışmalar yapmaları
da hedefleniyor.
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İ

stanbul Aydın Üniversitesi, yeni
akademik yıl itibarıyla ‘Yapay
Zeka ve Veri Bilimi Yüksek Lisans
Programı’nı başlatıyor. Konuyla ilgili
açıklama yapan İAÜ Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taner Çevik, “Yüksek lisans
programımız bu dönem açıldı ve öğrenci
almaya başladık. Öğrenim dili İngilizce.
Yurt dışında da duyuruya çıktık ve kayıtlarımız başladı. Akademik tarafının
güçlü olmasını arzu ettik ve programımızı uluslararası dergilerde yayınlanacak bir makale de sunma şartıyla
tezli yaptık. Program içeriğimizde, mezunların sektörde ya da akademide yapay zeka ve makine öğrenmesi ile ilgili
ihtiyaç duyacakları tüm altyapıyı kazandırmayı hedefledik. Makine öğrenmesi,
veri madenciliği, derin öğrenme, görüntü işleme; derslerimizden bazıları. Öğretim kadromuz yapay zeka ve makine
öğrenmesi konusunda uzmanlaşmış ve
akademik çalışmalarını sürdüren akademisyenler” ifadelerini kullandı.

HIGHER EDUCATION ERA IN ARTIFICAL INTELLIGENCE

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

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.”
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2040’A DOĞRU

Gelişmiş ülkelerdeki tesislerin
üçte ikisi 30 yaşın üzerinde.
Çevreye olası riskleri bir yana bu
santrallerin bakımı, yenilenmesi,
kontrolü ve atık yönetimi son
derece maliyetli. Başta Avrupa
olmak üzere artık batıda
yenilerinin inşa edilmesi
gündemde değil.
Aksine 15 yıl içerisinde
varolan birçok santralin
kapatılması planlanıyor.

KÜRESEL ENERJI TRENDLERINDEKI
DEĞIŞIM NASIL OLACAK

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

2

040 yılına doğru enerji trendlerinde ne
gibi gelişmeler yaşanacak? Petrol, do
ğal gaz, LNG, kaya gazı, kömür, nükleer
ve elektrik enerjisinde küresel arz ve
talepler ne durumda olacak? Ulaşımda düşen
petrol arzı hangi alanlara kayacak? Endüstriyel
üretimde enerji kaynağı tercihleri değişecek mi?
Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayınladı
ğı 2018 raporuna göre 2040 yılına doğru başta
elektrikli ısınma, elektrikli araçlar ve üç boyut
lu yazıcılar gibi daha verimli hale gelen üretim
teknikleri nedeniyle petrol üreticileri her gün
milyonlarca varil petrolü farklı alanlara kaydır
mak durumunda kalacak. Yalnızca binek oto
mobillerinde yaşanacak köklü değişim ve 300
milyon elektrikli aracın yollara çıkması bile
günde 3 milyon varil petrolün yan ürünlere kay
dırılmasını gerektirecek.
Ne var ki, petrol üreticileri bu noktada pet
rokimya ürünlerinde yaşanan güçlü büyüme
nin kendilerine güvenli liman oluşturacağını
düşünüyorlar ve ana kullanım alanlarında da
sanıldığı gibi ciddi bir düşüş yaşanması beklen
miyor. Aksine yan ürünleri ile birlikte artış de
vam edecek ve özellikle ulaşımda 2020 yılının
ortaları arzın en yüksek noktaya çıktığı dönem
olacak.Rapor ayrıca evlerde ve işyerlerinde
ısı pompası sistemleri veya güneş panelleri ile
elektrikli ısınma alanında yüzde 90’lık bir ar
tış yaşanacağını öngörüyor ancak güneş paneli
hücrelerinde maliyetler düşmesine rağmen va
ril petrol fiyatları 2018’de 80 doları aşarak son
dört yılın en yüksek seviyelerini gördü.
Petrol ve doğal gazın enerji kaynağı ola
rak ekonomide sağladığı devamlılık ve güven
de önemli bir faktör. Güneş ve rüzgar gibi ye
nilenebilir enerji çeşitlerinin henüz endüstriyel
alanda bu güveni ve devamlılığı sağlayamadığı
görülüyor.
Kaya gazında arzın yarısı ABD’den
sağlanacak
Doğal gaz ile birlikte likit doğal gaz (LNG) da
enerji kaynağı olarak kullanımı artmaya devam
edecek olan yakıtlardan biri. Kaya gazı rezerv
lerinin yaygın kullanılmaya başlanmasıyla da
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 2025 iti
barı ile küresel üretimde yüzde 50’den fazla pa
ya sahip olacağı kaydediliyor. Petrol ve doğal gaz
alanında da her beş petrol varilinden birinin ve
her dört metreküp doğal gazın bir metreküpü
nün ABD’den sağlanacağı belirtiliyor.

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.

I

t 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

Enerji talebinde batı ile doğu yer
değiştirecek
Bununla birlikte 2040’da dünya nüfusunun
1,7 milyar kişi daha artmış olması ve enerji ta
lebinin de yüzde 25’den fazla artış göstereceği
ileri sürülüyor. Enerji talebindeki bu artış Hindis
tan başta olmak üzere en fazla Asya ülkelerin
den kaynaklanacak. Rapora göre bugün Kuzey
Amerika ve Avrupa enerji talebinin yüzde 40’ını
ve Asya yüzde 20’sini oluştururken 2040’da bu
tablo tam tersine dönecek. Gelişmekte olan ül
kelerin ihtiyaç duyduğu miktarın günlük 106
milyon varil petrole çıkacağını öngören rapora
göre, doğal gaz kullanımı ancak 2030’da kömürü
yakalayabilecek ve petrolden sonra ikinci büyük
enerji kaynağı olacak. Dünyadaki doğal gaz tü
ketiminde endüstriyel kullanıcıların oranı yüzde
45’e yükselecek.
Petrokimyanın önlenemez yükselişi
Petrokimya ürünleri olan plastikler ve farklı
özellikle sahip ancak tümü etilen ve propandan
yapılan ürün paketleme materyalleri bu anlam
da petrol kullanımının en çok büyüme gösterdiği
alan olacak. Rapora göre küresel ölçekte plastik
geri dönüşüm miktarı iki katına çıksa bile bu ala
na ayrılan petrol miktarı günlük sadece 1,5 mil
yon varil azalıyor. Petrokimyaya ayrılan miktar
günlük 5 milyon varili bulacak.
Avrupa Birliği’nin (AB) tek kullanımlık plas
tikler ve plastik torbalar ile olan mücadelesi hem
Avrupa’da hem de Avrupa ile iş yapan dünyanın
geri kalanında belli ölçüde etki yaratacak olsa da
bu alandaki üretim artışı devam edecek.
Güneş enerjisi 2040’tan önce kömürü
geçecek
Tüm bunların yanı sıra elektrik enerjisi
ne olan yatırımlarda da büyük artış gözlenecek.
Rapora göre küresel enerji yatırımlarına harca
nacak her üç dolardan biri elektrik enerjisi üre
timine gidecek. Ne var ki, bazı ülkelerde gelişen
teknolojiler ile elektrik arzının talebin çok üze

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.

rine çıkacağı ve depolanamadığı için veya de
polanması son derece maliyetli olduğu için alıcı
bulanamadığı takdirde son tüketiciye yansıyan
fiyatın önemli oranda artabileceği belirtiliyor.
Güneşten elde edilen enerjinin 2025’te rüz
gar tribünlerini, 2030’da hidroelektrik santral
lerini ve 2040’tan önce de kömürü geçeceği he
saplanıyor.

2040’da dünya nüfusunun 1,7 milyar kişi daha artmış olması ve enerji
talebinin de yüzde 25’den fazla artış göstereceği ileri sürülüyor.
Enerji talebindeki bu artış Hindistan başta olmak üzere en fazla
Asya ülkelerinden kaynaklanacak. Rapora göre bugün K.Amerika ve
Avrupa enerji talebinin yüzde 40’ını ve Asya yüzde 20’sini oluştururken
2040’da bu tablo tam tersine dönecek.
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.
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Nükleer enerjiye veda mı?
Günümüzde hidroelektrik santrallerinin ar
dından karbon emisyonu en düşük olan ikinci
enerji kaynağı nükleer santrallerin küresel enerji
arzındaki oranı yüzde 14. Gelişmiş ülkelerdeki te
sislerin üçte ikisi 30 yaşın üzerinde. Çevreye olası
riskleri bir yana bu santrallerin bakımı, yenilen
mesi, kontrolü ve atık yönetimi son derece mali
yetli. Başta Avrupa olmak üzere artık batıda ye
nilerinin inşa edilmesi gündemde değil. Aksine 15
yıl içerisinde varolan birçok santralin kapatılması
planlanıyor. Bunun da küresel petrol ve gaz talebi
üzerinde önemli bir etkisi olacak. Örneğin Fransa
enerji talebinin yüzde 75’ini nükleerden karşılıyor.
ABD’de ise bu oran yüzde 20.
Ne var ki, Asya’daki nükleer santraller ko
nusunda benzer bir beklentiye girmek zor. Enerji
talebi artacak olan Asya ülkelerinde yeni nükleer
santral inşaatlarının devam edeceği düşünülüyor.
Asya, kömür tesislerine yatırıma
devam ediyor
Asya önümüzdeki en az 10 yıl daha kömüre
bağımlılığını sürdürecek ve yeni tesisler inşa et
meye devam edecek. Ancak gelişmiş ülkelerde
farklı standartlarda inşa edilen kömür santralle
rinin ömrü 40 yılı bulurken Hindistan ve çin’deki
kömür santrallerinin ortalama ömrü 15 yıldan az.
Asya belirleyici olacak
Öngörüler bu şekilde olsa da neticede belir
leyici olan unsur daima devlet politikaları olacak.
İklim krizinin yaratacağı acil bir durum bugün
öngörülemeyen dramatik değişimleri berabe
rinde getirebilir. Karbon vergisi gibi uygulama
lar ve yenilenebilir enerjiye sağlanacak teşvikler
veya kolaylıklar ile tablo ciddi şekilde değişebilir.
Bu konuda en belirleyici değişkenin gelişmekte
olan Asya ülkelerinin alacağı tutum olduğu gö
rülüyor.
Belçika’ya ceza geldi
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Doel 1
ve Doel 2 nükleer santrallerinin ömrünü gerekli
çevresel düzenlemeleri ve risk değerlendirmele
rini yapmadan çıkardığı bir yasa ile uzatan Bel
çika’yı haksız buldu. Bununla birlikte, pazartesi
günü verilen ABAD kararında, elektrik arzında
kesinti ve ciddi bir tehdit olduğu durumlarda Bel
çika’nın nükleer santralleri geçici süreliğine kul
lanabileceği açıklandı.
2003 yılında Belçika nükleer enerji santral
lerinin enerji üretiminde kaynak olarak kullanıl
masını sonlandırmak üzere bir takvim belirle
miş ve yeni nükleer santral yapılmaması kararı
ile birlikte var olanları da 2015 ila 2025 arasında
kapatma kararı almıştı. Bu doğrultuda Hollanda

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.

sınırında bulunan Doel 1 ve Doel 2 santrallerinin
şubat 2015’te enerji üretimini sonlandırması bek
lenirken Belçika parlamentosu her iki santralin
de ömür sürelerini 2025 sonuna kadar uzatma
kararı aldı ve bu karar 700 milyon euro maliyetin
deki gerekli çevresel etkiler değerlendirmesi ve
düzenlemesi yapılmadan yürürlüğe girdi. Durum
böyle olunca iki çevre örgütü Inter-Environment
Walllonie ve Bond Beter Leefmileu Vlaanderen
Belçika devletini ABAD’a yasanın iptali için şika
yet etti. Sonuç olarak Belçika santralleri çalıştır
maya devam edebilmek için bahsi geçen güvenlik
önlemlerini almak ve modernizasyon işlemlerini
tamamlamak zorunda olacak.

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.

Belçika nükleerden vazgeçmeye
hazır değil
Yayınlanan son rapora göre Belçika ülkede
ki 7 nükleer santrali kapattığı gün 3,9 Gigawatt
elektriği farklı bir kaynaktan bulmak zorunda.
Almanya gibi enerji üretiminde hem nükleer
hem de kömür kaynaklı üretimleri azaltma yo
luna giden komşulardan da elektrik it
hal etmek giderek daha güç hale
gelecek. Fransa, Hollanda,
İtalya ve İngiltere de aynı
şekilde kömürle üreti
len enerjiyi sonlan
dırmak konusunda
somut adımlar atı
yor. Rapora göre
önümüzdeki 10 yıl
içerisinde Avru
pa’da toplamı 100
Gigawatt
ener
ji sağlayan kömür
ve nükleer enerji
santrali kapatılmış
olacak.
Belçika parlamen
tosu Nisan ayında geçir
diği yasa ile Belçika kıyısı
açıklarında 2030 yılına kadar
kuracağı rüzgar santralleri ile 4 Gi
gawatt (4 bin megawatt) elektrik üretmeyi
hedefliyor.

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.

Avrupa Birliği genelinde nükleer
enerji üretimi ne boyutta?
28 AB ülkesinden 15’inde nükleer enerji
üretiliyor ancak AB ülkelerindeki toplam üre
tim son 7 yılda yüzde 10 azalma gösterdi. Bugün
kıtada üretilen nükleer enerjinin yüzde 50’si
Fransa tarafından üretiliyor. Fransa’yı yüzde 9,3
ile Almanya, yüzde 7,6 ile İsveç, yüzde 7,2 ile İs
panya ve yüzde 7,2 ile İngiltere takip ediyor. Av
rupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından Nisan
ayında açıklanan son verilere göre AB ülkelerin
de nükleer enerji üretimi son yıllarda kademeli
olarak azaltılıyor. 2010 yılında tüm AB ülkele
rinde toplam 234 bin 583 ktoe (bin ton eşdeğer
petrol) üretilirken bu sayı 2017 yılında 210 bin
726 ktoe’ye geriledi. Bu da üretilen nükleer ısının
yüzde 10 azaldığını gösteriyor. Türkiye’de ise ilk
nükleer enerji santralinin temeli atılırken henüz
üretime geçmedi.

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.
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ÖLÜMCÜL KAZALAR, BOEING, SIBER
GÜVENLIK VE KIŞISEL VERILERIN GIZLILIĞI
FATAL ACCIDENTS, BOEING, CYBER
SECURITY AND PERSONAL DATA PRIVACY

Şirketler veri gizliliğinde çizgiyi aşıyor mu?
Veri gizliliği son birkaç yılda dünya çapın
da önemli bir sorun haline geldi. Peki şirketler
kişisel bilgileri toplarken hangi noktada çizgi

INNOVATIVE IDEAS WITH SPEED READING
Serpil TAŞKIRAN

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.

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.

İ

HIZLI OKUMA İLE İNOVATİF FİKİRLER
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..

Dünyanın dört bir yanından iş ve
yatırım hikayelerinin ele alındığı
Business Line programında bu ay
iki ölümcül uçak kazasının
ardından Boeing’de son durum,
siber güvenlik, dijitalleşme ve
veri gizliliği konuları yer alıyor.

ki ölümcül kazanın ardından Boeing 737 Max
tipi hava taşıtlarına sefer yasağı getirilmesi
havayolu taşımacılığına darbe vurdu. Ekim
2018’de Endonezya’da ve Mart 2019’da Eti
yopya’da ‘Boeing 737 Max’ tipi yolcu uçaklarının
düşmesi sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
Kazaların ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngil
tere, Almanya ve Fransa’nın aralarında bulun
duğu birçok ülke bu tip uçakların operasyonla
rını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını
bu uçuşlara kapatmıştı. Kazaların ardından 100
milyon dolar tazminat ödeneceğini açıklayan
Amerikan uçak üreticisi geçtiğimiz günlerde bu
paranın yarısının ailelere dağıtılırken diğer ya
rısının da hükümet ve toplum projelerine tahsis
edileceğini söyledi. Tazminat haberinin ardından
şirket hisselerinde yüzde ikilik bir artış görüldü.
Her ne kadar yıl sonunda 737 Max’in hizmet
vermeye geri döneceği söylense de dünya çapın
da detaylı incelemelere tabi tutulan modelin ye
niden uçuşa geçmesinin beklenenden daha fazla
zaman alacağı öngörülüyor. ‘The Pulse’ raporu
na göre, Orta Doğu’daki yöneticilerin neredeyse
yüzde yetmişi karşılaştıkları en büyük engeli di
jitalleşme ve siber güvenlik olarak görüyor. Peki
şirketler bu zorluklarla başa çıkmak için ne ya
pabilir?
Raporu değerlendiren Dubai Uluslararası
Finans Merkezi Başkan Yardımcısı Alya El Zaro
uni, siber güvenlik, dijitalleşme ve şirket içi eği
timin yöneticilerin önceliği olduğunu iletiyor. Bu
nedenle eğitim veren kuruluşların, şirketlerin
mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurarak eğitim programlarını yenilemeleri
gerektiğini ekliyor. Şirket çalışanlarının eğitim
ve gelişiminin önemine dikkat çeken iş kadını,
“Eğer personeliniz siber güvenlik hakkında bil
gi sahibi değilse ya da bu gibi durumlarda nasıl
davranacağını bilmiyorsa size fayda sağlayama
yacaktır” diyor. Bir şirketin büyümesi ve ilerle
mesi için sürdürülebilirliğin ve insan sermayesi
nin büyük rol oynadığını açıklıyor. Birleşik Arap
Emirlikleri’nin dijitale geçişinin bölgedeki diğer
ülkelere nazaran daha hızlı olduğunu aktaran
El Zarouni, “Devlet kurumları olarak, Dubai’de
yaşayan herkesin verilerinin korunmasını sağ
lamak için belirli şartlara uyma zorunluluğuna
sahip olduğumuz bilgi emniyet yönetmeliğine
tabiyiz” diyor. Kariyerine bilgisayar programcısı
olarak başlayan El Zarouni, “Üç yıl boyunca bun
dan nefret etmeme rağmen programlama ala
nında çalıştım ve aslında bu bana büyük avantaj
sağladı, Finans Merkezi’ndeki ilerlememde bana
çok yardımcı oldu. Çünkü bugün yaptığımız her
şey teknoloji ve bilişim” diyor ve Birleşik Arap
Emirlikleri’nde her geçen gün daha fazla kadının
şirketlerin bilişim departmanlarında yönetici ol
duğunu gözlemlediğini belirtiyor.
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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

“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.”

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA GAZETESİ

yi aşıyor? Jebbit şirketi kurucu ortaklarından
Jonathan Lacoste,”Dijital pazarlamada ziyaret
ettiğiniz her web sitesi ya da gördüğünüz her
e-posta ile sizi daha iyi tanımaya ve anlamaya
çalışıyoruz. Bunlara davranışsal ve işlemsel ve
riler deniyor. Temel olarak geçmişte tıkladığı
nız, satın aldığınız her şeyi analiz ederek ilginizi
çekebilecek şeyleri tahmin etmeye çalışıyoruz”
şeklinde açıklıyor.
“Bir web sitesine girdiğinizde izninizi alıyor
lar, ancak sonra örneğin kişiselleştirilmiş rekla
mı size göndermek için bu bilgiyi diğer üç farklı
reklam ve pazarlama teknolojisine aktarıyorlar”
diyen Lacoste, arada onlarca şirketin olduğunu
ve sürecin oldukça karmaşık bir hal aldığını an
latıyor: “Jebbit’in yaklaşımı ise şöyle; neden gelip
size sormuyoruz? Bu nedenle, pazarlamacıların
bunu yapmasına izin veren bir teknoloji gelişti
rerek daha sonra bu verileri yapay zekalı kişisel
leştirme stratejileri için kullanıyoruz.”
Sürücüsüz araç konusundaki gelişmelerin
kendisini heyecanlandırdığını ifade eden Lacos
te, “Elon Musk geçtiğimiz günlerde önümüzdeki
yılın sonuna doğru robot taksi ağı kuracaklarını
açıkladı. Yani Tesla’nızı park edip işe gittiğiniz
de aracınız orada durmak yerine otonom olarak
taksi görevi görecek. Bu şirketin aracınıza yazı
lım güncellemeleri gönderebilmesi çok etkileyi
ci ve aracınız park yerinde kalıp zamanla değer
kaybedeceği yerde devamlı olarak gelişmeye,
kıymetlenmeye devam ediyor” diyor.
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nlayarak hızlı okuma, göz ve beyin

your eye muscles by doing eye exercises to

egzersizleri ile görme ve algılama

achieve this speed. The simplest training

kapasitemizi artırmak dışında bir

can be done at any moment; it is possible to

şey değildir.

achieve by opening your two arms parallel to

Beynimiz bir dakikada yaklaşık 700 keli-

the floor at the shoulder level and following

meyi zihinde resmedebiliyor, gözümüz çok hızlı

the thumbs for thirty minutes and 21 days.

görüp algılıyor, beyne ulaştırabiliyorken, yanlış

In addition, it should be ensured that the eye

okuma alışkanlığı yüzünden normalde bir insan

catches the larger area at once. In short, words

ortalama 200 sözcük okuyabiliyor.

should be read in blocks rather than literally

Kelimeye odaklanarakyapılan yavaş oku-

and line by line.

manın en büyük nedeni iç sesimizi kullanmaktır.

Most people need to read fast in order to

Bu nedenle dilimizi kullanmadan yani iç sesimizi

keep up with constantly and rapidly developing

engelleyip göz ve beyin ilişkisini iyi kullanarak

world; to follow trends; to update the existing

hızlı okumayı öğrendiğimizde zamandan da ta-

data. Reading quickly and understandably is

sarruf edebiliriz.

a necessity for the individuals in business.

Ülkemizde okuma hızı ortalaması dakikada

Technical guides, reports and documents must

160 ile 220 kelimedir. Fakat dakikada 800 ile 1300

be read in addition to increasing knowledge

kelimeye kadar okumak mümkündür. Buna üst

and skills. It is essential to keep up with all

düzey okuma hızı denir. 1300 kelimeden fazlası
hızlı okuma teknikleri sayesinde mümkündür.
Hızlı okumada temel teknik gözün hızlı bakmasını ve gördüğünü beyine yollama hızını birbirine paralel yapmaktır. Bu hızı yakalamak için

R

of these in order to survive in a competitive
eading fast comprehendingly is not
something other than increasing
your vision and perception capacity
with eye and brain exercises. While

gözle egzersiz yaparak göz kaslarını geliştirmek

our brain can depict about 700 words in a

gerekir. En basit idman olarak her an yapılabilen;

minute, our eyes can see, realize and convey to

iki kolu omuz hizasında yere paralel açıp baş-

the brain really fast, a regular person can read

parmakları takip ederek 21 günde her gün otuz

an average of 200 words because of inaccurate

dakika yaparak başarmak mümkündür. Bunun

reading habit. The main reason for slow reading

yanında gözün daha geniş alanı bir kerede ya-

is using our inner voice. For this reason, we

kalaması da sağlanmalıdır. Yani metinleri kelime

can save time by learning how to read quickly

kelime, satır satır okumaktan ziyade blok halin-

through using the relationship between eye

de okunması gerekir.

and brain without using language, that is to

Çoğu insan sürekli ve baş döndürücü bir hız-

say by blocking our inner voice.

la gelişen dünyaya ayak uydurabilmek, trendleri

The average reading speed in our country

takip edebilmek mevcut bilgileri güncelleyebil-

is 160 to 220 words per minute. But it is possible

mek için hızlı okumaya ihtiyaç duymaktadır.

to read up to 800 -1300 words per minute. This

Çalışan bireyler için hızlı ve anlayarak okuma bir

is called high level reading speed. Reading

çeşit zorunluluk oluşturmaktadır. Bilgi ve bece-

more than 1300 words is possible thanks to

rilerini artırmanın yanı sıra teknik klavuzlar, ra-

fast reading techniques.

porlar, dosyalar okunması gerekir. Rekabetçi iş

The basic technique in quick reading is

ortamında ayakta kalabilmek için tüm bunlara

making the eye look faster and paralleling the

yetişmek şarttır.

speed of image sending. You need to improve

Kişisel gelişim noktasında da anlayarak
hızlı okumanın; hafızayı geliştirdiği, daha iyi
odaklanmayı sağladığı, mantıksal düşünmeyi
geliştirdiği, daha inovatif olmayı sağladığı, kendine 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 mümkündür. Şöyle ki spor yapmanın kasları güçlendirmesi gibi zihinsel aktivitelerde beyni güçlendirir.
Yapılan son araştırmalara göre en çok okuyanların üniversite, yüksek lisans ve doktora
öğrencileri olduğu yönündedir. Öğrencilerin, belli
bir zaman diliminde okumaları gereken yüzlerce kaynak olmasından ve yapmaları gereken
muhtelif araştırmalardan dolayı zorunlu olarak
hızlı okumaları gerekmektedir. Aslında, içinde
bulundukları durum onları hızlı okumaya mecbur etmiş de diyebiliriz. Hedeflerine daha çabuk
ulaşmak ve zamanı daha verimli hale getirmek
için kendilerine en uygun hızlı okuma yöntemlerini kullanmaktadırlar.

business environment.
It

is

an

undeniable

fact

that

fast

reading improves memory, sustains better
concentration,

improve

logical

thinking,

makes people more innovative, increases selfesteem 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.
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DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN DE BETER

GLIFOSAT HER YERDE
A

GLYPHOSATE WORSE THAN WE COULD
IMAGINE “IT’S EVERYWHERE”

BD mahkemesi ikinci jüri kararında,
Alman Bayer AG’nin artık bir parçası
olan Monsanto’nun şikayetçi taraf Ed
win Hardeman’a 81 milyon dolar taz
minat ödemesi gerektiğini belirtti; zira Hardeman,
Hodgkin olmayan lenfoma kanserine yakalan
mıştı. Gerek bu karar gerekse glifosatın etkilerine
dair ABD mahkemelerinde bekleyen 11.000 vaka
daha, Bayer AG’yi oldukça etkiledi. Şirket, borsa
daki fiyatları da çakılınca birkaç bin kişiyi işten
çıkardığını açıkladı.San Francisco’daki bir mah
keme sırasında, jüri, Monsanto Roundup’ın gli
fosat-bazlı yabani ot öldürücünün Hardeman’ın
yakalandığı kanserden sorumlu olduğu yınünde
oybirliğiyle bir karar aldı: “Monsanto’nun eylem
lerine bakıldığında, Roundup’ın kansere sebep
olup olmadığını pek önemsemediği, daha ziyade
kamuoyunu manipüle edip Roundup konusunda
meşru endişelerini dillendiren kişileri susturma
ya odaklanıyor.”
Glifosat-bazlı Roundup’ın yıllar boyunca her
hangi bir koruma olmaksızın okulda zemine her
gün Roundup sıktıktan sonra aynı kanser türüne
yakalanan Kaliforniya’daki bir okul hademesinin
kanser hastalığının da sorumlusu olduğu yönün
de 2018 yılında başka bir jürinin kararının ardın
dan Monsanto’nun avukatları için ikinci hezimet
yaşandı. Orada jüri Monsanto’yu “kötü niyetli
olmakla ve baskı kurmakla” suçladı. Buna göre,
kendi iç yazışmalarında şirket yöneticileri sız ko
nusu glifosat ürünlerinin kansere yol açtığını bi
liyorlardı, ancak bu bilgiyi halktan sakladılar.Yeni
bir bağımsız çalışma ise, glifosata yüksek maru
ziyeti olanların Hodgkin olmayan lenfoma (NHL)
kanseri geliştirme riskinin yüzde 41 oranında
arttığını kanıtladı. Yaklaşık 65.000 katılımcının
yer aldığı altı çalışmanın bir meta analizi ise, glifo
sat-bazlı bitki öldürücüler ile bağışıklığın ortadan
kalkması, endokrinin aksaması ve genetik deği
şiklikler yaşanması arasında bağlantılar olduğu
na dikkat çekmiştir.
Yazarlar şu bulguya varmışlardır: “Glifosatbazlı bitki öldürücüleri, yüksek NHL riskiyle bağ
lantılıdır.” Dahası, glifosatın “sindirim kanalında
ki mikrobiyomu değiştirdiğini” ileri sürmüşler ve
bunun “bağışıklık sistemini etkileyebileceğine,
kronik enflamasyonu teşvik edeceğine ve pa
tojenlerin istila etme olasılığına katkı sağlaya
bileceğine” dikkat çekmişlerdir. Glifosat ayrıca
“endokrini sekteye uğratan bir kimyasal işlevi
gırebilir, çünkü hem kadında hem erkek farelerde
seks hormonu üretimini değiştirdiği kısa süre ın
ce ortaya çıkarıldı”.
Glifosat ayrıca “endokrini sekteye uğratan bir
kimyasal işlevi görebilir, çünkü hem kadında hem
erkek farelerde seks hormonu üretimini değiştir
diği kısa süre önce ortaya çıkarıldı”.
Fransız bilim insanlarının uzun vadeli yap
tıkları bir hayvan araştırmasında, glifosat bitki
öldürücülerinin çok aşırı düzeylerinin bile alkol
le bağlantılı olmayan karaciğer hastalıklarına yol
açtığını kanıtladılar. Farelerin maruz kaldığı dü
zeyler – vücut ağırlıklarının kilogramına göre- gı
da tedarikimizde izin verilenden çok daha düşük
tü. Bugün Mayo Clinic’e göıre, kırk yılı aşkın süre
boyunca glifosat bitki ıldürücülerin yaygın şekil
de kullanımı sonucunda, 100 milyon Amerikalı,
veya 3 Amerikalıdan biri, artık karaciğer hastalı
ğı yaşıyor. Bu teşhisler, sekiz yaşındakilerde bile
göırülüyor. Ancak glifosatın sadece insan sağlığı
üzerinde alarm verici etkileri yok. Toprak bilimci
ler de glifosat uygulamasının kalıntılarının toprak
sağlığı ve beslenme üzerinde muhtemelen çarpıcı
bir etki doğurduğunu fark etmeye başlıyorlar. Bu
etkilerin düzeltilmesi ise yıllar alabilir.
Toprakları da öldürüyor
İnsanların bugün dünyada tarım kimyasalları
arasında en çok kullanılanı olan glifosata maruzi
yetinin etkileri konusuna çok fazla dikkat çeki
lirken, bağımsız bilim insanları tarım kimyasal
larında bir başka alarm verici etkiyi incelemeye
başlıyorlar: bunun toprağı besleyen maddeler
üzerindeki etkisi. AB’deki toprakların sağlığı ko

Ne tuhaftır ki, AB, birçok şeyin izlenmesini
talep ederken, topraktaki pestisit kalıntılarının
izlenmesi konusunda AB düzeyinde bir gerekli
lik yoktur. Kısa süre ıncesine kadar Roundup gibi
pestisitlerin yoğun şekilde kullanımının etkileri,
bilimsel araştırmalarda yok sayılmıştır. Toprak
uzmanlarının buldukları kanıtlar, glifosat gibi
bitki öldürücülerin kullanımı ile toprak verimlili
ğinde çarpıcı düşüşler olduğuna, bunun yanı sıra
sağlıklı toprak için elzem olan mikrop sistemle
rinin de çöktüğüne dair net bağlantılar ortaya çı
karmaya başlıyorlar. Kurtlar, bunlar arasında en
önemlilerinden biri.
Kurtların sağlıklı toprak bileşenlerinde kri
tik bir rol oynadığı bilinmektedir. Bu bileşenler
den yoksun olan topraklar, bizim sağlıklı bes
lenmemizi engeller ve ayrıca dünya çapında son
kırk yıldır toprakların tükenmesi gibi salgına
benzer bir sorun doğmaktadır. Tüm bunlar ise,
pestisit kullanımının dünya çapında arttığı bir
zaman aralığına denk gelmektedir. Kurtlar ya
rarlıdır çünkü topraktaki besleyici döngüsünü
güçlendirir ve topraktaki diğer yararlı mikro-or
ganizmaları daha güçlü hale getirir. Fazla mik
tarda besleyici yoğunluğu bitkiler tarafından ko
laylıkla emilir. Her ne kadar glifosatın bitkilerin
besleyici maddelerini emmesi gereken bakteri
leri ve spesifik mantarları öldürebildiği kanıtlan
mış olsa da, AB, glifosatın mahsullerde ne kadar
kullanılabileceği konusunda bir sınırlama getir
memektedir. Bu oldukça büyük bir eksikliktir.
Peki şimdi nerede?
Giderek daha netlik kazanan bir durum var:
Glifosat-bazlı pestisitlerin potansiyel tehlikele
rine sadece AB ve ABD’deki değil Çin’deki dü
zenleyici kurumlar da kasıtlı olarak ınem ver
miyorlar, bunları gözardı ediyorlar. Çin bugün
Monsanto’nun ürettiğinden daha fazla glifosat
üretiyor. Monsanto Roundup patentinin süresi
geçtiği için, içlerinde Syngenta, Zhejiang Xinan
Chemical Industrial Group Company, SinoHar
vest ve Anhui Huaxing Chemical Industry Com
pany’nin de bulunduğu Çinli şirketler dünyanın
en büyük kimyasal üreticileri ve en geniş çaplı
tüketiciler olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum ise,
Çin’in efsane mutdağının geleceği açısından pek
de hayra alamet değildir.

Yeni araştırmalar yaygın şekilde kullanılan glifosat bitki öldürücü ile bir
çok kanser şekeli arasında doğrudan bir bağlantıya dikkat çekmeye devam
ederken, tarım işletmeleri lobisi, insan ve diğer tarafl arın yarattığı hasara
dair gelen kanıtları görmezden geliyor veya küçümsüyor.
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.

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 groundskeeper 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 metaanalysis of six studies containing nearly 65,000

nusundaki bir araştırmasında çevrimiçi dergi
Politico.eu, Avrupa’daki tarım arazilerinde bü
yük çaplı hasatlar üzerine glifosatın spreyle atıl
masının etkilerinin gerek toprak sağlığı gerekse
yabani otların öldürülmesi açısından korkunç
sonuçları olduğunu ortaya çıkarmıştır. Merkezi
Viyana’da bulunan Avusturya Doğal Kaynaklar ve
Yaşam Bilimleri Üniversitesi’ndeki bilim insanları
da glifosat uygulandığı üç haftanın sonunda çiftlik
arazisinin yüzeyinde yer solucanlarının esame
sinin okunmadığını göstermiştir. Hollanda’daki
Wageningen Üniversitesi’nde AB çapında 300’ü
aşkın bölgeden alınan toprak-üstü örneklere dair
yapılan araştırmada, toprakların yüzde 83’ünün 1
veya 1’den fazla böcek öldürücü kalıntısına sahip
olduğu ortaya çıkmıştır.
Şaşırtıcı olmasa gerek:
“Glifosat ve onun metaboliti AMPA, DDTs
(DDT ve onun metaloitleri) ve geniş spektrumlu
mantar ilaçları… toprak numunelerinde sık sık ve
yüksek yoğunlukta bulunan bileşenlerdi.”
Farklı pestisitlerin kullanımı – herşeyden de
önce Roundup gibi glifosat-bazlı olanların kulla
nımı- AB çapında olduğu gibi ABD’de de son kırk
yılda büyük artış gösterdi. Tarım işletmeleri en
düstrisinin iddiasına göre, bu, çiftliklerdeki mah
sul verimliliğinde çarpıcı bir artışın da anahtarı ol
du. Bununla birlikte, eğer verilere daha yakından
bakarsak, pirinç, buğday ve mısır gibi büyük ta
hılların ortalama mahsulünün 1960 yılından beri
iki kattan fazla arttığı, glifosat-bazlı olanlar gibi
pestisitlerin kullanımının ise 15-20 kat yükseldiği
gırülmektedir.

participants looked at links between glyphosatebased 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

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.

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
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Glifosat, Monsanto-Bayer’in Roundup’ına ek
olarak, dünya çapında 750 farklı pestisit mar
kası için temel bir kimyasal bileşenidir. Glifosat
kalıntıları musluk suyunda, portakal suyunda,
çocukların idrarında, anne sütünde, cipslerde,
atıştırmalıklarda, birada, şarapta, tahılda, yu
murtada, yulaf lapasında, buğdaylı ürünlerde ve
birçok sıradan gıdada bulunuyor. Kısacası, o her
yerdedir.
Bununla birlikte, tüm bu yaygın kanıtlara
rağmen AB Komisyonu bürokratları ve EPA, da
ha uzun vadede bağımsız soruşturmalar yoluy
la bu toksik kimyasalı yasaklamak konusunda
umursamaz davranmayı sürdürmektedir. Eğer
sinik bir insan olsaydım glifosat-bazlı herbisit
lere yınelik sürdürülen resmi desteğin bürok
ratik bir salaklık veya cehaletin de ıtesinde, sırf
yolsuzluktan da daha büyük bir durumla alakalı
olacağını düşünebilirdim.
Gıda zincirimizin besleyici niteliği sistema
tik olarak bozuluyor ve kurumsal tarım-işletme
karlılığının da ıtesine geçiyor.

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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NIHAI HEDEF: İNSANÜSTÜ BILINÇ
THE AGE OF HALF-HUMAN-HALF-ROBOTS

T

ULTIMATE GOAL: SUPERHUMAN CONSCIOUSNESS

esla Motors ve SpaceX şirketle
rinin kurucusu Güney Afrikalı iş
insanı Elon Musk, NeuraLink adlı
yeni bir şirket kurduğunu ve insan
beynini bilgisayar arayüzlerine bağlayacak
teknolojiler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Musk, ABD’de insanlar üzerinde deneylere
başlayabilmek için düzenleyici kuruluşla
ra başvuruda bulunduğunu söylüyor. Musk,
maymunlar üzerinde yapılan çalışmalar
sonucunda bilgisayarların beyin gücüy
le kontrol edilmesini başardıklarını belirtti.
NeuraLink, özellikle felçli hastalar için tek
nolojik çözümler geliştirmeyi hedefliyor.
Musk ise nihai amacın “insanüstü bilinç” ol
duğunu vurguluyor.
Ya
pay ze
ka ile do
ğal zekanın
bütünleşmesi
Musk’ın şirketinin geliştirdiği cihaz,
üzerinde 3 binden fazla elektrot barındırı
yor. Saç telinden daha ince olan sicimlere
bağlı olan elektrotlar, 1.000 nöronun akti
vitesini izleyebiliyor. Şirket, geliştirdikle
ri cihazın beynin belli bir bölgesini takibe
alabildiğini vurguluyor. “Yapay öğrenme”
kullanılarak nöron aktivite kaydı da analiz
edilebiliyor ve beynin hangi bölgesine na
sıl bir uyarı gönderilebileceğini de saptıyor.
NeuraLink, beyin fonksiyonlarının nasıl bil
gisayar verisine dönüştürüldüğünü ya da
beyin hücrelerinin hangi yöntemlerle uya
rıldığını ise açıklamış değil. Şirketin lans
manı sırasında konuşan Elon Musk, “Bu ci

S

outh 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

hazı takanlar bir anda
insanların beynini ele
geçirecek değil” dedi.
Musk ayrıca ciha
zı kullanacak olanların
zaman içerisinde ya
pay zeka ile simbiyotik
bir bey
ne sa
hip ola
cağını savundu. İnsan
beyninin yapay zeka
ile birlikte çalışması
sonucu üstün bir ze
kanın oluşturulabile
ceğini söyleyen Musk,
bir noktada insanların
yapay zeka ile bütünle
şebileceğini ifade etti.
Musk ayrıca yak
laşık 100 kişinin istih
dam edildiği şirkete
yeni bilim insanlarını
da katmayı amaçlıyor.
NeuraLink lansmanına katılan NASA yapay
zekâ uzmanı Krittika D’Silva, “Söz edilen tek
noloji oldukça heyecan verici çünkü bu alanda
yapılan benzer çalışmalara kıyasla insan bey
nine asgari düzeyde müdahalede bulunuyor”
dedi. D’Silva, şirketin önünde aşması gereken
ciddi teknik ve etik sorunlar olduğunu vurgu
larken, bunun uzun yıllar alabileceğini de ifade
ediyor. Ancak D’Silva’ya göre Musk’ın şirke
ti vadettiği başarıya ulaşabilirse parkinson ya
da epilepsi gibi hastalıklara da önemli bir tedavi
geliştirilmiş olabilir.

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.
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SAĞLIKLI BEŞERI SOSYAL EKOSISTEM
İÇIN BIR MODEL
A MODEL FOR HEALTHY HUMAN SOCIAL ECOSYSTEM

Mevcut sosyal ekosistemimiz, yağmalanmış gibi görünüyor. Tabiat
adına ve kendi adımıza, daha iyi bir düzenlemeye gitsek ne olur?
Tabiat’ın Bahçesi’ndeki bitkiler, kuşlar, böcekler ve diğer canlılar,
insanoğlundan daha mı zeki, daha mı nazik, daha mı yaratıcı?
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?

V

ictor Hugo’nun 1862 yılında yayımlanan
eseri “Sefiller”in bir yerinde, Jean Valje
an ve Cosette’nin Plumet Sokağı’nda
ki bir evde gizlice yaşadıklarından ve
bahçenin evi yoldan geçenlerin meraklı bakış
larından gizlediğinden söz edilir. Bahçe elli yıldır
bakımsız halde bırakılmıştı. Bahçe sadece Jean
Valjean ve Cosette’i Javert’in onları bulmasından
korumuyor, aynı zamanda gerek birbirlerini ge
rekse yeryüzündeki tüm canlıları daha derinden
takdir etmek üzere daha nazik, akılcı ve yaratıcı
davranmayı onlara öğretiyordu.
Hugo’nun Bahçe’ye dair betimlemesi şu şe
kildeydi: “Bahçıvanlık ortadan kalktı ve doğa geri
döndü. Ağaçlar dikenli çalıların ötesine yaslandı,
dikenli çalılar ağaçlara doğru yükseldi, fundalar
yukarı doğru tırmandı, dallar aşağı doğru evrildi.
Zeminde ilerleyenler, havada filizlenenleri bulma
ya çabaladı. Rüzgarda süzülen, yosunların ara
sında ilerleyenlere doğru eğildi. Dallar, gövdeler,
yapraklar, ince dallar, püsküller, filizler, dikenler
birbirine karıştı, evlendi, birbirine katıldı. Birbiriy
le iç içe olan bitki örtüsü, yaratıcının tatmin olmuş
bakışları altında, dostluğun kutsal gizemi, kar
deşliğin sembolü karşısında bu durumu kutladı.
Akşam, binlerce beyaz kelebek buraya sığındı ve
tüm bunlar cenneti andıran bir manzaraydı. Ora
da, yeşilliğin bu neşeli karanlığında birçok masum
ses, ruha yumuşak bir şekilde konuştu ve uğul
tu tamamlandı. Kuş ve ağacın kutsal yakınlığını
hissettiniz ve gündüz vakti kanatlar yaprakla
ra kavuştuğunda, gece vakti yapraklar kanatları
korudu.”
İnsanoğlu’nun Vasat Düzenlemeleri’ni onay
lamayan Doğa, her zaman kendisini bütünüyle
adamaktadır. Hiçbir şey gerçek anlamda küçük
değil; doğanın derinlere nüfuz etmesine açık olan

I

t 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,

herkes bunu bilir. Herşey herkes için çalışıyor.
Küçük harikadır, harika olan küçüktür. Her şeyin
dengede olması gerekir. Canlılarla nesneler ara
sında mükemmel ilişkiler vardır. Bu bitmez tü
kenmez bütün içerisinde kimse kimseyi hor gör
müyor, herkesin herkese ihtiyacı var.
Yukarıdaki bölümde, Hugo, içerisinde sağ
lıklı bir sosyal bileşeni olan sağlıklı bir ekosistemi
taltif etmektedir. Bahçedeki bitkiler, kuşlar, bö
cekler ve diğer insan-dışı yaşantı, nazik ve bilge
bir Sosyal Ekosistem geliştirmiştir ve bu sistem
herkese fayda sağlamıştır. Bu sistemde canlılar
ve nesneler arasında muazzam nitelikte ilişki
ler vardır. Bahçelerinde hiyerarşi yoktu, alt sınıf,
üst sınıf, yoksul-zengin ayrımı, kast sistemi, klik,
bireyselcilik, tecrit, talan, ayrıştırma, gerilim de
yoktu. Bahçenin “bitmek bilmeyen bütünü” içe
risinde, kimse kimseyi hor görmüyordu. Her şey
herkes için çalışıyordu. Herkesin herkese ihtiya
cı vardı. Her şey uyum, denge içerisindeydi, yani
bu bahçedeki yaşantı, içerisindeki tüm canlıların
iş birliğine dayalı muazzam ilişkileri olmaksızın,
bireysel veya kolektif olarak ayakta duramazdı.
Bu bahçe, sağlıklı bir sosyal ekosistemi simgele
mekteydi. Bu sistem, bahçedeki bitkiler, böcek
ler, kuşlar ve diğer canlılarla ayakta kalıyordu. Bu,
sosyal bir güzellikte ve insanoğlu tarafından mo
del olarak alınmak üzere kendisini sunuyordu.
Biyosferin çöküşü ve Ekolojik Etik: Yeryüzü,
yaşayan bir organizmadır... Tabiat’ın Bahçesi’ni,
sağlıklı bir beşeri Sosyal Ekosistem’i geliştirmek
için bir model olarak kullandık mı? Tabiat’ın eko
sistemlerine tam entegre ve bu sistemlere tama
men riayet eden bir beşeri Sosyal Ekosistem ge
liştirdik mi? Durum pek öyle gözükmüyor. (1)
Aslında, modern insanlar şunu fark etmek
te yavaş davranışlar gibi görünüyor: Her birimiz,

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, poorrich 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

karşılıklı bağımlı bir beşeri sosyal ekosistem
bağlamında yaşıyoruz ve burada hepimizin bir
birimize ihtiyacımız var ve hayatta kalmak ve
Toplumsal Güzellik’ten faydalanmak için hepimi
zin çalışması gerekiyor. Beşeri sosyal ekosistem,
Tabiat’ın ekosistemleriyle uyumlu bir şekilde en
tegre olmalıdır. Tabiat’ın ekosistemleriyle entegre
nitelikte sağlıklı bir Sosyal Ekosistem geliştirmek
yerine, ne yaptık? Ciddi şekilde hasar görmüş ve
bozulmuş bir sosyal ekosisteme benzeyen bir şey
yarattık. çoğumuzun yaşadığı sosyal ekosistem,
Tabiat’ın Bahçesi’nin niteliklerini çok az içeriyor.
Yaygınlaşmasına izin verilen ekonomik modelin
(kapitalizm) etkisiyle, sosyal ekosistemimize hi
yerarşi, bireycilik, kıran kırana rekabet, talancılık,
sömürü, eşitsizlik, adaletsizlik, öfke, tecrit, ge
rilim, endişe, depresyon, tecrit hali, yalnızlık, ay
rıştırma ve can sıkıntısı hakim oldu; lider kadrosu
kalpsiz şekilde davranıyor, işbirliğini küçümsü
yor; insanların birbirine bağımlı olduğunu inkar
ediyor.
Sosyal Ekosistemimiz, en iyi boyutlar yerine
insan doğamızın en kötü boyutlarını ödüllendiren,
onları temel alan, onlar tarafından meşrulaştırı
lan ve onları uygulayan güçlü bir ekonomik mo
dele maruz kalıyor. Dahası, bu, Tabiat’ın ekosis
temlerine pek fazla saygı göstermeyen, Tabiat’ın
ekosistemleriyle entegre olmayan ve Tabiat’ın
ekosistemlerini yıkan bir ekonomik model.
Mevcut sosyal sistemimiz, yaygın ekono
mik modelimizin (kapitalizm) doğrudan bir ürü
nü olup, insanoğlunun vasat bir düzenlemesini
temsil ediyor. Mevcut sosyal ekosistemimiz, yağ
malanmış gibi görünüyor. Tabiat adına ve kendi
adımıza, daha iyi bir düzenlemeye gitsek ne olur?
Tabiat’ın Bahçesi’ndeki bitkiler, kuşlar, böcekler
ve diğer canlılar, insanoğlundan daha mı zeki, da
ha mı nazik, daha mı yaratıcı?
Sağlıklı bir beşeri sosyal ekosistemin gelişimi
için bir model olarak Tabiat’ın Bahçesi’ni kulla
nacaksak, bu durumda ne yaratabiliriz? Karşılıklı
bağımlılığımızı fark etmek suretiyle işe başlaya
cağız, hepimizin birbirimize ihtiyacımız var ve
herkesin herkes için çalışması gerekiyor. Şunu
sorabiliriz: “Evrensel ihtiyaçlar nelerdir? Bu ihti
yaçları nazikçe ve işbirliğine dayalı olarak nasıl
karşılayabiliriz?” Hiyerarşi, sınıf, sömürü, üstün
lük, ırkçılık, kıran kırana rekabet, vurgunculuk,
aşağılama, sabotaj, şiddet, yağmacı borçlanma,
tecrit edici bireycilik ve çevrenin gözardı edil
mesi gibi vasat düzenlemeleri onaylamayan bir
ekonomik model yaratacağız. Parasal bir teşvik
yerine ahlaki bir teşviki, insan doğasının olumlu
yönlerinin anlaşılmasını ve başkalarının ihtiyaç
larını özgeci bir şekilde karşılama taahhüdünü
temel alan bir ekonomik model seçeceğiz. Bu,
ihtiyacı olan herkese iş veren ve tüm becerileri
kullanan devasa bir kamusalf aaliyete sahip bir
kamusal ekonomi’dir. Aynı zamanda, insan do
ğamızın en kötü boyutlarının ayarını düşüren ve
insan doğasının en iyi niteliklerini gereğinin üze
rinde düzenleyen bir ekonomik model olacaktır
(bunun tam tersi ise, kapitalizmin etkisi olacak
tır). Tüm bu süreç, en şeytani ve en bencil olan
lar yerine en özgeci doğal liderlerin öncülüğünde
gerçekleşecektir.

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
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Kısacası, çocuklara yönelik devasa bir devlet
hastanesine benzeyen bir Kamusal Ekonomi ve
Sosyal Ekosistem yaratacağız ve burada müte
vazi maaşlar alan doktorlar, hemşireler, araştır
macılar, teknisyenler, odacılar ve diğer çalışan
lar, hasta çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için
“kendilerini seve seve feda ediyorlar”. Bu, herke
sin en değerli özgürlüğünü temin eden bir model
olacaktır.
Bu, bahçıvanın sıkı düzeninin veya daha kö
tüsü otoriter kereste sanayicilerinin “açık şekilde
tanımlanmış” düzeninin aksine, Tabiat’ın Bahçe
si’nin yaratıcı sağduyusu tarafından demokratik
olarak düzenlenen bir ekonomik model olacak.
Böylesi bir ekonomik model, Tabiat’ın ekosistem
leriyle ve dünya çapında sosyal ekosistemlerle
uyumlu olacak türden sağlıklı bir sosyal ekosis
tem yaratabilir. Bu, Tabiat’ın Güzelliği’ni tamamla
yıp korumaya dönük insani bir Toplumsal Güzellik
yaratmanın bir yolu olacaktır. “Doğa’nın derin bir
şekilde nüfuz etmesine açık olan her kim ise, bu
nu bilir.”
Kapitalizm savunucuları, Victor Hugo’yu Do
ğa’nın kasıtlı olarak sadece pozitif boyutlarından
söz etmekle ve Tabiat’ın çirkin ve talancı faaliyet
lerini göz ardı etmekle suçlayabilir: örneğin, ma
sum bebek tavşanları öldüren avcı kuşlar. Ancak,
Hugo, Tabiat’ta şiddet ve adaletsizliğin varlığını
inkar etmiyordu – tıpkı insan doğasının karanlık
boyutlarını inkar etmediği gibi. Onun önerdiği tek
şey, Tabiat’ın en çirkin davranışları yerine en po
zitif tutumlarını taklit etmemizdi. Tabiat’ın Bah
çesi’nde sergilenen “fevkalade ilişkileri” model
almak varken, Tabiat’taki çirkin şiddeti ve yırtıcı
lığı ekonomik sistemimize neden model alırız ki?
Ulusal bir sembol olarak kartal gibi bir avcı kuşla
gösteriş yapmak yerine, belki de ABD sembol ola
rak masum bir bebek tavşanı veya “iç içe geçmiş
bir bitki örtüsünü” seçebilir ve kamusal ekono
misini ve sağlıklı bir sosyal ekosistemi buna göre
modelleyebilir.

“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.

SIMPSONS DIZISI GELECEĞI NASIL TAHMIN EDIYOR

D

ünyanın en uzun soluklu dizilerinden
biri olan Simpsons, 30 senedir tele
vizyon ekranlarından dünyanın dört
bir yanındaki insanları güldürmeye devam
ediyor. Matt Groening’in yaratıcısı olduğu ve
Amerikan televizyonu Fox’ta yayımlanan
Simpsons, 1989 yılında yayımlanmaya baş
ladığı andan itibaren televizyon animasyon
larının seyrini değiştirdi, birçok yapıma esin
kaynağı oldu. Simpsons dizinin en meşhur
olduğu alanlardan biri de geleceği tahmin et
mesi. BBC’nin Newsbeat radyo programı eki
bine konuşan dizinin yazarları bu durumun,
birçok kişinin tahmin ettiğinin aksine komp
lo teorileriyle ilişkilendirilemeyeceğini, dizide
birçok konuda geleceğe dair tahminler yürü
tüldüğü için bunların gerçekleşmesi ihtima
linin yüksek olduğunu söylüyor. Newsbeat’e
konuşan dizi yazarlarından Al Jean bu duru
mu, “Eğer yeteri kadar tahminde bulunursa
nız yüzde 10’u doğru çıkar” diyerek açıklıyor.
Simpsons’ın şimdiye kadar tahmin ettiği ve
sonrasında gerçekleşen olaylar arasında iş
adamı Donald Trump’ın ABD başkanı olması,
şarkıcı Lady Gaga’nın Amerikan Futbol Li
gi’nin (NFL) şampiyonluk maçı Super Bowl’da
sahne alması, Ebola krizi ve hatta akıllı tele
fonlar da var. Al Jean, Trump ile ilgili bölümü
nasıl yazdıklarına dair, “2000 yılında hangi

HOW THE SIMPSONS SERIES PREDICT THE FUTURE

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

komik ünlü başkan olabilir diye düşünüyorduk” di
yor; Trump’ın bir gün başkan adayı olacağına da
ir sözlerini dikkate alarak senaryoyu yazdıklarını
belirtiyor.
Bazı komplo teorisi yazarları, Simpson ailesi
nin New York’a gittikleri bölüm üzerinden dizinin 11
Eylül 2001’de İkiz Kuleler saldırılarının gerçekleşe
ceğini bildiğini iddia ediyordu. Al Jean, bu iddianın
kaynağını da şöyle açıklıyor: “New York’ta bir reh
ber alıyorlar, üzerinde 9 dolar ve İkiz Kuleler’in ol
duğu bir kapak var; 9/11 gibi gözüktüğü için böyle
düşündüler ama bu tamamen bir tesadüftü.”

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

İAÜ TENİS
KADIN TAKIMI
AVRUPA
ŞAMPİYONU

İAÜ ERKEK
KATA TAKIMI
AVRUPA
ŞAMPİYONU

İAÜ KADIN
VOLEYBOL
TAKIMI
AVRUPA İKİNCİSİ

İAÜ KARATE
TAKIMI
AVRUPA
ÜÇÜNCÜSÜ

IAU WOMEN’S
TENNIS TEAM
EUROPEAN
CHAMPION

IAU MEN’S
KATA TEAM
EUROPEAN
CHAMPION

IAU WOMEN’S
VOLLEYBALL
TEAM IS SECOND
IN EUROPE

IAU KARATE
TEAM IS
THIRD IN
EUROPE

İ

stanbul Aydın Üniversitesi, Avrupa Üniversite Sporları Federasyonunun (EUSA)
düzenlediği şampiyonalarda iki Avrupa
şampiyonluğu, üç Avrupa ikinciliği ve
iki de Avrupa üçüncülüğü elde ederek adını
Avrupa’nın zirvesine yazdırdı.

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).

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 Bordeaux Üniversitesini 2-1’lik skorla yenerek Avrupa şampiyonu oldu. İAÜ Tenis Kadın Takımı
aldığı bu sonuçla aynı zamanda kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk
üniversite oldu.

İAÜ Kata Takımı Zirvede
Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te gerçekleştirilen Avrupa Üniversitelerarası Karate
Şampiyonası’nda antrenör Nuri Ercan İnce’nin

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

İAÜ Kadınlarının İkinci Başarısı
İAÜ sporcuları bir destan da Polonya’nın
Lodz kentinde yazdı. Avrupa Üniversitelerarası Voleybol Şampiyonası’nda antrenör Zafer
Atay’ın çalıştırdığı; Merve Çepni, Elif Merve
Kapıkıran, Yasemin Özel, Müge Örencik, Melisa Memiş, Tuğba Şenoğlu, Buket Yılmaz, Sıla
Çalışkan, Melike Nezihe Çadır, Gökçe Çiçek
Aksoylu ve Marijeta Runjic’ten oluşan İAÜ Voleybol Kadın Takımımız, finalde İtalya’nın Bologna Üniversitesine 3-1 kaybederek Avrupa
ikincisi oldu.

Herduran, under the coach Academic Member

team in the championship.
IAU KATA Team at the Top
European

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

Inter-University

Karate

Championship organized in Zagreb, the capital
çalıştırdığı; Lütfullah Teber, Kutluhan Duran
ve Gökay İlgezdi’den oluşan İAÜ Karate Kata
Erkek Takımı 24,68 puanla Avrupa şampiyonu oldu. Kata ferdi kategoride Kutluhan Duran
Avrupa üçüncüsü olurken, kumite ferdi kategoride ise 60 kiloda Fuat Demirel ve +84 kiloda
Mehmet Usda Avrupa ikincisi unvanına sahip
oldu. İAÜ Karate Takımı bu sonuçlarla toplamda, takım halinde Avrupa üçüncülüğü unvanına uzandı.

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.

