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2019 İSTATİSTİKLERİNE GÖRE EN EMNİYETLİ ULAŞIM ARACI UÇAKLAR ÇIKTI 

Havacılık Güvenliği Ağı’nın (ASN) geçtiğimiz yılın uçak kazası istatistiklere göre en emniyetli 

ulaşım araçları bir kez daha uçaklar çıktı. İstatistiklere göre geçtiğimiz yıl ölümle sonuçlanan 

20 uçak kazası yaşandı. Dünya genelinde 39 milyon uçuş baz alındığında, kaza oranın iki 

milyon uçuşta bir ölümle sonuçlanan kaza olmasının, en emniyetli ulaşım araçları olarak 

uçaklar sonucunu çıkardığına vurgu yapan Uçak Uzay Yüksek Mühendisi Dr. Haluk Kul, “Kaza 

ve ölüm sayıları açısından gerçekten iyi diyebileceğimiz bir yıl yaşadık” dedi. 

Havacılık kazalarına ve emniyet sorunlarına ilişkin güncel bilgiler veren Havacılık Güvenliği 

Ağı’nın (ASN) yayınladığı istatistiklere göre 2019 yılında toplam 20 ölümcül uçak kazası 

yaşandı ve bu kazalarda 283 kişi yaşamını yitirdi. İstatistikler, 14 veya daha fazla yolcu taşıyan 

sivil uçakları içeren dünya çapında tüm ölümcül ticari uçak kazalarına (yolcu ve kargo uçuşları) 

dayanırken, kazalara rağmen istatistiklere göre en emniyetli ulaşım araçları 2019 yılında da 

uçaklar çıktı. Dünya genelinde yaklaşık 39 milyon uçuş baz alındığında, kaza oranı neredeyse 

iki milyon uçuşta ölümcül bir kaza sonucunu ortaya koydu. 

2019 YILI EN EMNİYETLİ YEDİNCİ YIL 

Yayınlanan istatistiklere göre Boeing 737 MAX kazasına rağmen 2019 yılı, hava ulaşımı 

şimdiye kadarki en emniyetli yıllardan biri oldu. Kazalarda daha önceki yıllara göre ölüm sayısı 

azaldı. 2019 yılı ölümcül kazaların sayısı ile yedinci en emniyetli yıl, ölümler açısından ise en 

emniyetli üçüncü yıl olarak yapılan istatistiklere yansıdı. Havacılık tarihinin en emniyetli yılı 10 

kaza ve 44 can kaybıyla 2017 oldu. 13 kaza yolcu uçuşları, 6 kaza ise kargo uçuşları yaptı. 20 

kazanın biri ise Avrupa Birliği'ndeki bir havayolu şirketinin uçağı oldu. 

“KAZALARA RAĞMEN İYİ DİYEBİLECEĞİMİZ BİR YIL YAŞADIK” 

Yayınlanan istatistiklerin, havacılık emniyeti açısından yapılan çalışmaların doğru yönde 

olduğunu gösterdiğine dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Uçak Uzay Yüksek 

Mühendisi Dr. Haluk Kul, “Boeing 737 MAX kazalarına rağmen, şu anda kaza ve ölüm sayıları 

açısından gerçekten iyi diyebileceğimiz bir yıl yaşadık. 2019’da ölüm sayısı azaldı. 2019, 

havacılık tarihinde ölümcül kazalar açısından yedinci en emniyetli yıl, ölümler açısından ise en 

emniyetli üçüncü yıl oldu. Havacılık tarihinin en emniyetli yılı 10 kaza ve 44 can kaybıyla 2017 

olmuştu” dedi. 

“EN ÇOK KUZEY AMERİKA’DA KAZA OLDU” 

Havacılığın en iyi uygulandığı düşünülen yer olan Kuzey Amerika’da kazaların yarısından 

fazlasının gerçekleştiğini belirten Dr. Kul, bu konunun göz ardı edilemez olduğuna vurgu yaptı. 

İstatistikler özellikle geçtiğimiz yıl meydana gelen 20 kazanın 11’inin Kuzey Amerika'da 

meydana geldiğini, Kanada ve Alaska da beş kaza yaşandığına dikkat çekti. 
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GAYRETLİ, 75. YIL CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İLE BULUŞTU 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, Beylikdüzü 

75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden gelen heyetle bir araya geldi.  

Görüşmede birçok iş birliği konusu ele alındı. 

İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, Beylikdüzü 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi’nden gelen heyeti makamında ağırladı. Yapılan görüşmede eğitim, 

araştırma, Avrupa Birliği Projeleri ve Hibeleri Eğitimi gibi birçok iş birliği kararı alındı. 

“Sürdürülebilirlik” eğitiminin önemine değinen Gayretli, “İklim, küresel ısınma, atıklar ve 

sürdürülebilir bir dünya gibi gençlerimizde farkındalık oluşturacak projelerde her zaman öncü 

hareket etmek bizlerin görevi” diye konuştu. 

Liseler ve yükseköğretim kurumlarının iş birliği içerisinde olması gerektiğine vurgu yapan 

Gayretli, yapılacak araştırmalarda da destek olacaklarını belirtti. 

 

İGÜ VE FİLİSTİN AN-NAJAH ULUSAL ÜNİVERSİTESİ'NDEN İŞ BİRLİĞİ KARARI 

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ile Filistin An-Najah Ulusal Üniversitesi arasında ikili 

anlaşmalar, öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak bilimsel kongreler gibi birçok 

başlık altında iş birliği kararı alındı.  

Filistin An-Najah Ulusal Üniversitesi’nden gelen bir heyet, İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nu ziyaret etti. Heyetle bir araya gelen İGÜ Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Nail Öztaş ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokul Müdürü Mehmet Soyal, birçok başlık 

altında iş birliği kararı aldı. 

Uluslararası anlaşmaların ve iş birliklerinin önemine değinen Öztaş, akademisyenlerin farklı 

üniversitelere giderek yeni bilimsel araştırma alanları bulabildiğine vurgu yaptı. Türk 

yükseköğreniminde uluslararasılaşma stratejisi ile Arap dünyasının da dikkatlerini üzerlerine 

çektiklerini ifade eden Öztaş, “QS sıralamasında Arap dünyasında ilk 50 üniversite arasında 

yer alan An-Najah National University ile birlikteliğimizin ilk adımını bu görüşmeyle ve aldığımız 

kararlarla attık” diye konuştu.  

 

2020 ULUSLARARASI BİTKİ SAĞLIĞI YILI İLAN EDİLDİ 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO - Food And Agriculture Organization of the 

United Nations) 2020'yi "Uluslararası Bitki Sağlığı Yılı" (IYPH) ilan etti. 

2020’de bitki sağlığının korunmasıyla açlığı sonlandırmaya, yoksulluğu azaltmaya, çevreyi 

korumaya ve ekonomik gelişmeyi artırmaya nasıl yardımcı olabileceğine dair küresel 

farkındalığın artırılması amaçlanıyor. 



  

 

Basın Bülteni 
30 Aralık 2019 - 3 Ocak 2020 

 

Bitkilerin yediğimiz gıdaların yüzde 80’ini oluşturduğunu ve soluduğumuz oksijenin yüzde 98’ini 

ürettiğini hatırlatan Prof. Dr. Nail Öztaş, “Bitkiler böcek ve hastalıklardan sürekli ve artan bir 

tehdit altında. Her yıl küresel gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 40’ı bitki zararlıları ve 

hastalıklarından kaybediliyor. Bu da yıllık 220 milyar doların üzerinde tarımsal ticaret 

kayıplarına yol açıyor. Milyonlarca insanın açlıkla karşı karşıya kalmasına neden oluyor ve 

yoksul kırsal toplulukların birincil gelir kaynağı olan tarıma ciddi zararlar veriyor” diye konuştu. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için bitki sağlığını geliştirmeye yönelik 

politikaların ve eylemlerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, “FAO ve Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi (IPPC), 

bitki sağlığını teşvik etmenin yanı sıra, bu yılı başarılı kılmak için de faaliyetler yürütecek. Bu 

hepimizin de görevi” dedi. 

FAO’nun 2020 yılı için temel hedefleri ise şöyle: “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ne 

ulaşmak için sağlıklı bitkilerin önemi konusunda farkındalık yaratmak, bitki sağlığının gıda 

güvenliği ve ekosistem işlevleri üzerindeki etkisinin vurgulanması, çevreyi korurken bitkileri 

sağlıklı tutmak için en iyi uygulamaların paylaşılması.” 

Bitkileri veya bitki ürünlerini zararlılardan ve hastalıklardan uzak tutmanın ticareti de 

kolaylaştıracağına değinen Öztaş, “Bu çalışmalar, özellikle gelişmekte olan ülkeler için pazara 

erişim sağlayacak ve bitki sağlığı yönetmeliklerine ve standartlarına uyumu güçlendirecek” 

ifadelerini kullandı. 

 

 

 

 

 


