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“Ermenistan terör politikasına geçiş yaptı”  

Azerbaycan’ın Karabağ’daki çatışma bölgesinden uzak Tovuz, Şemkir, Gence, 

Goranboy, Naftalan, Mingeçevir, ayrıca çatışma bölgesine yakın Terter, Beyleqan, 

Ağdam, Berde bölgelerinin yoğun füze saldırısına uğraması hakkında konuşan 

Sosyolog ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Behlül Aliyev, uluslararası hukukun 

çiğnendiğine vurgu yaptı. Aliyev, “Cephede ağır darbe alan Ermenistan, umduğu 

uluslararası desteği arkasına alamayınca terör politikasına geçit yaptı” diye konuştu.  

Bölgedeki çatışmanın fitilini ateşleyen Ermenistan’ın, cephede art arda aldığı 

darbelerle sivil yerleşim yerlerini hedef almaya başladığını belirten İstanbul Gelişim 

Üniversitesi’nden Dr. Aliyev “Bu saldırılar özellikle çok yönlü olup hedef şaşırtmayı 

amaçlamakla birlikte Azerbaycan’ın stratejik açıdan önemli yerlerini da tahrip etmeyi 

amaçlamaktadır. Örneğin, Mingeçevir Azerbaycan’ın enerji kenti olmakla birlikte 16 

milyar metreküp hacmiyle Kafkasya’nın en büyük su deposunu barındırmaktadır. 

Bölgede Azerbaycan için hayati öneme sahip hidroelektrik santrali yerleşmektedir. 

Daha önceler de Ermenistan tarafı Mingeçevir barajını patlatarak bölgeyi felakete 

sürükleyecekleriyle ilgili farklı mecralardan tehditler savurmuşlardı. Füzelerden birinin 

santralin bir enerji bloğunun yakınına isabet etmesi ve şans eseri infilak etmemesi, 

Ermenistan’ın hukuk tanımazlığıyla birlikte savaş ahlakından da nasibini almadığının 

göstergesidir. Gence kentinin bombalanmasına gelince, Gence’nin Azerbaycan’ın 

kültür merkezlerinden biri olduğunu, kentte çok sayıda tarihi yapıların olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda Ermenistan’ın aynı 90’lı yıllarda olduğu gibi medeniyete 

karşı vandal tutumundan vazgeçmediğini sergilemektedir” ifadelerini kullandı.  

“UMDUĞU ULUSLARARASI DESTEĞİ ARKASINA ALAMADI”  

Ermenistan’ın Karabağ dışında Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerini hedef almasının 

ardında yatan nedenlere değinen Aliyev “Erivan durumu daha da çetrefilli yapmak için 

uğraşmaktadır. Bu bölgelere yapılan saldırılar, Bakü’yü karşı saldırıya tahrik etmek, 

böylece ‘mazlum Ermenistan’ imajına dönerek Kolektif Güvenlik Antlaşmasının 

(KGAÖ) devreye girmesi için uğraşmaktadır” dedi ve ekledi: “Cephede ağır darbe alan 

Ermenistan, umduğu uluslararası desteği de arkasına alamayınca terör politikasına 

geçit yaptı. Artık sıcak temas bölgesinden ziyade Azerbaycan’a farklı ölçülerde tahribat 

yaşatmayı ve böylece bezdirmeği amaçlamaktadır. Sözde rejim başkanı olan Arayik 

Arutyunyan’ın savaşı artık Azerbaycan topraklarına taşıyacaklarını açıklaması aslında 

çaresizliğin vahşi dışavurumudur” dedi.  

“KGAÖ AZERBAYCAN’A GARANTÖR OLMALI”  

Ermenistan’ın KGAÖ’ya dayanarak, Ermenistan topraklarından Azerbaycan’ın sivil 

yerleşim yerlerine saldırılarının asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Dr. Behlül 

Aliyev “Asıl sorulması gereken, KGAÖ, Azerbaycan kentlerindeki sivil altyapıya füze 

saldırıları sonucunda geniş teknojenik felaketlere karşı Ermenistan tarafından 
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garantörlük yapacak mıdır? Ermenistan Antlaşma kapsamında istediğini yapabilir ve 

başka ülkenin topraklarına saldırı gerçekleştirebilir diye bir şey yok. Azerbaycan meşru 

zeminde Ermenistan topraklarında uluslararası anlaşmaları ihlal ederek 

Azerbaycan’da güvenliği tehdit etmeğe devam ederse Azerbaycan’ın misilleme hakkı 

vardır ve o bölgede ateş noktalarını imha edebilir. Bu konuda eskalasyonun devam 

etmemesi için KGAÖ Ermenistan adına Azerbaycan’a garantörlük taahhüdünde 

bulunmalı” diye konuştu.  

“RUS ORTODOKS KİLİSESİ AZERBAYCAN’I DESTEKLEDİ”  

Azerbaycan’ın haklı mücadelesine farklı dini otoritelerin desteği olduğuna da değinen 

Dr. Aliyev, “Moskova Patrikhanesi’ne bağlı Rus Ortodoks Kilisesi (ROK), Azerbaycan 

Cumhurbaşkanına yazdığı bildiride Azerbaycan Ordusunu cephedeki zaferlerinden 

dolayı tebrik etti ve Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını işgalden azat etmesi 

konusunda tam desteğini ifade etti. Bildiride diğer dini kurumların da başkanları, ROK 

başpiskoposu Aleksandr Bakinskiy, Kafkasya Müslümanları İdaresi Başkanı 

Şeyhülislam Allahaşükür Paşazade, Dağ Yahudileri Topluluğu’un Başkanı Milih 

Yevdayev, Avrupa Yahudileri Topluluğu’nun Başkanı Aleksandr Şarovski, Alban-Udin 

Topluluğu başkanı Robert Mobili bildiriyi imzalamakla Azerbaycan tarafına desteğini 

bildirdiler. Bu, çok kültürlü Azerbaycan’ın monoetnik Ermenistan üzerinde kültürel 

zaferi olarak nitelendirilebilir” şeklinde konuştu. 

 

“Engellenme hissiyatı şiddete eğilimi tetikliyor” 

COVID-19 salgınının hastalar, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarında tetiklediği 

gerilim sağlık çalışanlarına şiddeti artırdı. 2020’nin ilk 6 ayında sağlıkta şiddet 

oranlarının son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasını değerlendiren Klinik Psikolog 

Ünal Erdem Elli, “Pandemi sürecinde şiddete ilişkin vakaların genelinde kişilerde 

engellenme hissiyatlarının ortaya çıkmasından kaynaklı bir artış gözlemleniyor” dedi. 

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) sağlıkta şiddet oranlarının 2020’nin 

yılının ilk 6 ayında, son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Sağlıkta şiddet 

olayları en çok birinci basamak sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezlerinde ve 

acillerde yaşanıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi 

Klinik Psikolog Ünal Erdem Elli, kişilerin engellenme hissiyatı sonucu şiddete eğilim 

gösterdiğini belirterek, “İnsanlar yakınlarını göremeden onları kaybettiklerini 

öğreniyorlar, bu başlı başına öfke uyandıran bir durum. Kişilerin yakınlarına 

ulaşamadıkları, engellenmiş hissettikleri bir deneyim söz konusu. Biz genel olarak 

şiddete ilişkin açıklamalarımızda engellenmenin önemli bir tetikleyici olduğunu 

söylüyoruz” dedi.   
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“ŞİDDETE İLİŞKİN VAKALARIN GENELİNDE ENGELLENME HİSSİYATI ÖN PLANA 

ÇIKIYOR” 

Şiddet artışının aile içinde, toplumsal olaylarda ve trafikte de görüldüğünü ifade eden 

Elli, “Pandemi süreci ile ilgili farkındalığını kazanamadığımız durumlardan bir tanesi 

öncelikle virüsün insanları yakınlarından ayırıyor olması. İnsanlar yakınlarının pozitif 

olduğunu öğrendikleri zaman yakınlaşamıyorlar. Dolayısıyla birçok şiddet türünde 

olduğu gibi yakınlarını kaybedenler de şiddete bir eğilim gösteriyor.  Önemli bir diğer 

nokta ise bizim aslında insanlarımızın bu duyguları yaşamalarının olağan olduğundan 

haberdar olmamaları ve sağlık çalışanlarına karşı gösterdikleri tepkilerin kabul edilebilir 

olduğunu zannetmeleri” diye konuştu. 

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI ‘BEYAZ KOD’ SİSTEMİ İLE MAĞDURİYETLERİNİ 

BELİRTEBİLİR” 

Beyaz kod sisteminin sağlık sektöründeki şiddet olaylarının hızlı bir şekilde bildirilmesi 

konusunda yardımcı olduğuna fakat bu sistemin yanı sıra şiddet uygulayan kişilere ağır 

yaptırımların yapılması gerektiğine değinen Elli, “Beyaz kod sistemi iyi niyetli bir 

girişim. Bir telefon üzerinden 113”ü çevirerek beyaz kodlarını alabiliyorlar ya da 

www.beyazkod.sağlık.gov.tr üzerinden buna ilişkin bir bildirimde bulunup, şiddet 

vakası ile karşı karşıya kaldıkları zaman bunu diğer adli süreçlerden ayrı bir şekilde ele 

alabilmesi için yargı tarafından kendine özgü bir platform oluşturulmuş durumda” 

şeklinde konuştu.  

 

“ÖNCELİKLİ ŞİDDETE MARUZ KALANLAR AİLE HEKİMLERİ VE ACİL SERVİSTE 

ÇALIŞANLAR” 

Acil servislerin ve hastanelerin pandemi nedeniyle doluluk oranlarının arttığına ve bu 

yerlerde çalışan aile hekimlerinin öncelikli şiddete maruz kaldıklarını söyleyen Elli, “Acil 

servise başvurmuş olan bir hastanın yakını birçok endişeyi yaşıyor. Pandemi 

sürecinden dolayı normal sürece göre hastanelerin kapasiteleri yoğun bir durumda. 

Hasta yakınları gereğinden fazla beklediği cevabı alamadığını düşünüyor olabilir. Bu 

durumda kişinin öfke hissediyor olmasını anlayabiliyoruz. Bir insanın öfke hissediyor 

olmasıyla şiddet eylemine başvuruyor olması arasında ciddi bir fark var. Bizim 

öncelikle bu ayrımı yapabiliyor ve toplumu da bu ayrımı fark ediyor hale getirmemiz 

gerekiyor. Tabi ki ilk karşılaştıkları aile hekimleri veya acil serviste karşılarına çıkan 

sağlık görevlileri ne yazık ki bundan en ağır şekilde nasibini alan kitle oluyor.  Pandemi 

özelinde konuşacak olursak hesaba katmamız gereken bir durum söz konusu. Bazen 

hasta yakınları olayın sıcaklığı ile yaşadıkları öfkeyi orada ilk karşılarına çıkan, 

özelliklede karşılık veremeyeceğini düşündüğü insanlara uygulamak gibi bir sonuçla 

bizi karşı karşıya bırakıyor. Bu da yaptırımların katılığının önemini ortaya çıkarıyor” 

ifadelerini kullandı. 
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“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BİRÇOĞU DEPRESİF BİR DUYGU DURUMU 

İÇERİSİNDELER” 

Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde zor şartlar altında yoğun mesailer harcayarak 

çalıştıklarını ve bu durumun sağlık çalışanlarını depresif bir duruma itmesine neden 

olduğunu belirten Elli, “Sağlık çalışanları tarafından baktığımız zaman başka bir tablo 

ile karşı karşıyayız. Sağlık çalışanları çok yıpranmış bir vaziyetteler. Uzun süredir çok 

zor şartlarda ve yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Biz psikologlar olarak bu duruma 

tükenmişlik diyoruz tükenmişliğin klinik karşılığı depresyon. Aslında birçoğu depresif 

bir duygu durumu içerisindeler. Bu birçok alanda onları etkileyen bir durum. Sağlık 

çalışanlarının da toleransları azalmış olabilir. Kendilerini yorgun, bitkin hissedebilirler. 

Üstelik bunun çalışma performansına da büyük etkileri var.  Dolayısıyla sağlık 

çalışanlarını korumak için hem yetkili kurumların hem de bunu organize edecek olan 

güçlerin onları koruyabilmek için çok daha fazla aktif rol üstleniyor olmaları gerekiyor. 

Ayrıca topluma da bu farkındalığı oluşturmamız gerekiyor” diye konuştu. 

“SÖZLÜ ŞİDDETİN GENELİ RAPOR EDİLMİYOR”  

Şiddet eğilimlerinin başında sözlü şiddetin ön plana çıktığını ve bu şiddetlerin genelinin 

rapor edilmediğini belirten Elli, “Genel olarak şiddete ilişkin çalışmaların temel 

zorluklarından bir tanesi fiziksel şiddetin görünür olduğu noktada adli bir sürece 

dönüştürülebilmesi ama sözlü şiddetin çoğu zaman yok sayılması, görmezden 

gelinmesidir. Sözlü şiddetin geneli rapor edilmiyor.  Aynı durum sağlık çalışanları için 

de geçerli yani onların uğradıkları taciz, uğradıkları sözlü şiddet mutlaka şiddetin tüm 

diğer türleri gibi artış gösterme eğilimindedir. Sözlü şiddeti engellemek her zaman için 

diğer şiddet eylemlerini engellemekten daha zordur. Biz öncelikle şiddetin aleni yani 

somut karşılıklarının gerçek yaptırımlarla karşı karşıya olduğunu hissettiriyor olmamız 

gerekiyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.  

 

İGÜ’lü öğretim üyesi “en iyi makale” ödülünün sahibi oldu 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı 

Doç. Dr. Shehzad Ashraf Chaudhry, Ekim ayında düzenlenen ‘Forthcoming Networks 

and Sustainability in the IoT Era' (FoNeS-IoT) (IoT Çağında Gelecek Ağlar ve 

Sürdürülebilirlik) başlıklı konferansta sunduğu “Rapidauth: Sürdürülebilir IoT için Hızlı 

Kimlik Doğrulama” başlıklı makalesi ile ‘en iyi makale’ ödülünün sahibi oldu.  

Küresel araştırma ve yeniliği güçlendirmek ve Avrupa ve Uluslararası Bilişim ve İletişim 

Teknolojileri (BİT) toplulukları arasındaki işbirliğini teşvik etmek için Avrupa Komisyonu 

ile işbirliği içinde kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir kuruluş ve profesyonel bir topluluk 

olan EAI tarafından düzenlenen konferansa yapılan 40 başvurudan sadece %37’si 

kabul edildi. 
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European Alliance for Innovation (EAI) , Antalya Bilim Üniversitesi’nde da 

gerçekleştirmeyi planladığı konferansı, Covid-19 pandemisi sebebiyle çevrimiçi olarak 

gerçekleştirdi. 

 

Uluslararası iş ve girişimcilik konferansının 17’ncisi Türkiye’de yapılacak 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Academy for Global Business Advancement 

konferansına ev sahipliği yapacak. ‘Küreselleşmiş ve Dijitalleşmiş Bir Çağda İş ve 

Girişimciliğin Geliştirilmesi’ konulu konferans kapsamında birçok yerli ve yabancı bilim 

insanı bir araya gelecek.  

Rekabetçi bildiriler, genel oturumlar, vaka çalışmaları, poster sunumları, öğrenci 

bildirileri ve panel oturumları şeklinde gerçekleştirilecek konferans 2-4 Temmuz 2021 

tarihlerinde tüm katılımcılara açık olacak. 

“BENZERSİZ BİR KÜRESEL PLATFORM SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ” 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Uluslararası Academy for Global Business 

Advancement (AGBA) Başkanı ve CEO’su Prof. Dr. Zafar U. Ahmed, 

koordinatörlüğünü üstlendiği konferansın temel amacı hakkında açıklamalarda 

bulundu.  

Prof. Ahmed, “Türkiye’de işletme ve girişimcilik alanındaki bilginin etkin bir şekilde 

ilerletilmesi için öncü fikirlerin mübadelesini kolaylaştırmak için benzersiz bir küresel 

platform sağlamayı amaçlıyoruz. Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerdeki iş ve 

girişimcilik konuları üzerine tartışmaların ve çok disiplinli sunumların yapılması için 

çalışıyoruz” diye konuştu. 

Konferans için bildiriler İngilizce, Türkçe, Arapça ve Farsça olarak 4 dilde kabul 

edilecek.  

 

 


