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 İnsanlık atmosfere karbon pompalamakla 
meşgulken, okyanuslar bu karbonu absorbe 
etmeye çalışmaktadır. Karbondioksit 
deniz suyunda çözünür ve buradan canlı 
organizmaların içine girebilir. Fitoplankton - 
mikroskobik deniz bitkileri - okyanus yüzeyinin 
yakınında yaşar ve fotosentez yoluyla karbonu 
hücrelerine dahil eder. Ölüm veya diğer besin 
zinciri süreçleri yoluyla, bu karbonun bir kısmı 
derin okyanusa batar ve nihayetinde orada 
deniz suyu ve okyanus tabanı çökeltilerinde 
depolanır. Bu şekilde okyanus, iklim değişikliği 
oranını önemli ölçüde yavaşlatan hayati 
derecede önemli bir karbon deposu işlevi görür.

Bu etki 'biyolojik pompa' olarak bilinir. 
Minnesota Üniversitesi'nden Profesör Katsumi 
Matsumoto, "Biyolojik pompa, fotosentezden 
türetilen organik maddenin okyanusun 
yüzeyinden derin okyanusa doğru dikey 
aktarımıdır" demektedir. “Bu, atmosferdeki 
karbondioksitin yüzyıllarca veya daha uzun süre 
tutulabileceği derin sulara taşındığı anlamına 
gelmektedir. Biyolojik pompa ne kadar 
güçlüyse, daha düşük atmosferik karbondioksit 
yoluyla küresel iklimi o kadar fazla soğutur.”

Bununla birlikte, bu durumun gerçekleşme 
hızı kısmen ilgili fitoplankton toplulukları 

tarafından belirlenir. Çevresel koşullara bağlı 
olarak, bu fitoplankton toplulukları önemli 
ölçüde değişebilir ve bu da küresel okyanus 
karbon döngüsündeki rollerini etkiler. Katsumi, 
okyanus biyojeokimyası alanında çalışmakta 
ve bu mikroskobik organizmaların büyümesini 
ve küresel ölçekte karbon döngüsü üzerindeki 
etkilerini öngörmek için bilgisayar modelleri 
kullanmaktadır.

FITOPLANKTON
Katsumi, "Tüm yaşam formları, karbon (C), 
azot (N) ve fosfor (P) içeren aynı temel 
bileşenleri kullanarak büyür" demektedir. 
"Karbon, hücrelerin temel yapı taşıdır, nitrojen, 
proteinlerin önemli bir bileşenidir ve fosfor, 
DNA gibi nükleik asitler için gereklidir." 
Katsumi, fitoplanktonun C:N:P oranını - başka 
bir deyişle, bu üç elementin oranlarının bu 
organizmalar içinde nasıl ve neden değiştiğini 
inceler.

Bu çalışma, tarihsel bir teamülün 
sorgulanmasını içerir. "Neredeyse bir asır 
önce, Alfred Redfield deniz planktonundaki 
C:N:P oranının sabit olduğunu ve deniz 
suyunun C:N:P oranına çok benzer olduğunu 
gözlemlemiştir. Bu gözlem "Redfield oranı" 
olarak bilinir hale gelmiştir ve biyolojik ve 
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Okyanus Biyojeokimyası

ARAŞTIRMA ALANI

Okyanus fitoplanktonunun C:N:P 
oranının farklı koşullara bağlı olarak 

nasıl değiştiğinin modellenmesi.

Ulusal Bilim Vakfı

ARAŞTIRMA PROJESI

FON SAĞLAYICI

bu da farklı derinliklerdeki su "katmanlarının" 
eskisinden daha az karıştığı anlamına geliyor. 
En önemlisi, bu, daha derin katmanlarda 
tutulan besinlerin yüzey sularına getirilme 
olasılığının daha düşük olduğu anlamına gelir, 
bu da fitoplankton ortamında daha az N ve P 
bulunduğu anlamına gelir. Yalnızca Redfield 
oranına dayanarak, bunun biyolojik pompayı 
önemli ölçüde zayıflatması beklenir, çünkü 
mevcut N veya P olmadan fitoplankton C'yi 
yakalayamaz.

Ancak Katsumi'nin araştırması, kendisinin 
incelemiş olduğu ve C:N:P oranını etkileyen 
diğer faktörler tarafından bunun kısmen 
dengelenebileceğini ortaya koymaktadır. 
Katsumi, "Düşük besin seviyeleri hücrelerdeki 
C:N:P oranını yükseltir, yani orantılı olarak 
N veya P'den daha fazla C yakalarlar" der. 
"Aynı zamanda, azalan besinler ve artan 
sıcaklıklar, siyanobakteriler gibi C açısından 
zengin fitoplankton türlerini içeren toplulukları 
destekliyor." Bu fizyolojik ve taksonomik 
tepkiler, biyolojik pompanın yüzyılın sonuna 
kadar hala önemli ölçüde zayıflayacak olmasına 
rağmen, bu bilgi olmadan standart bir gelecek 
ısınma senaryosu altında beklenenden %30 
daha az zayıflayabileceği anlamına gelir. 

kimyasal oşinografide (okyanus bilimi) önemli 
bir fikirdir" der Katsumi. "Ancak, son çalışmalar 
planktondaki bu C:N:P oranının aslında önemli 
ölçüde değişebileceğini göstermektedir. 
Projemin amacı, bu değişkenliği okyanus 
modellerine dahil etmenin bir yolunu bulmak ve 
bu modelleri, bu varyasyonların okyanus karbon 
döngüsü ve küresel iklim üzerindeki etkilerini 
araştırmak için kullanmaktır.”

C:N:P ORANI ÜZERINDEKI ETKILER
“Genel olarak, biyolojik pompanın gücü 
genellikle besinlerin mevcudiyeti ile sınırlıdır," 
der Katsumi. "Tıpkı bahçe bitkilerinin N ve 
P ile döllendiğinde daha fazla büyümesi gibi, 
deniz fitoplanktonları için de durum böyledir." 
Bununla birlikte, araştırmalar bunun aşırı basit 
bir açıklama olduğunu ortaya koymaktadır, 
çünkü C:N:P oranının sabit kaldığı ve Redfield 
oranını takip ettiği varsayılmaktadır. Gerçek 
hayat, çoğu zaman olduğu gibi, önemli ölçüde 
daha karmaşıktır.

Katsumi, "Araştırmalarım, fitoplanktondaki 
C:N:P oranını farklı ölçeklerde belirleyen 
üç yaygın faktör tanımlamıştır" der. "Tekil 
olarak hücreler için, C:N:P oranı, N ve 
P'nin mevcudiyeti, sıcaklık ve ışık seviyesi ile 
belirlenir. Örneğin, çevredeki deniz suyunda P 
kıt olduğunda, hücreler bunu telafi edecek, C 
açısından zengin hale gelecek ve P'yi yalnızca 
tutumlu bir şekilde kullanacaklardır." Yine de 
durum karmaşık hale gelmektedir, çünkü farklı 
fitoplankton türleri bu çevresel faktörlere 
farklı şekillerde tepki vermektedir. "Bu nedenle 
taksonomi, C:N:P oranını etkileyen ikinci 
ana faktördür. Örneğin; siyanobakteriler, 
fitoplanktonun özellikle C açısından zengin 
bir türüdür, bu nedenle bu türlerin hakim 
olduğu topluluklar yüksek bir C:N:P 
oranına sahip olacaktır." Bu farklı türlerin 
küresel biyolojik pompa üzerindeki etkileri, 
dünya genelinde ne kadar çok olduklarına 
bağlıdır - yüksek "verimliliğe" sahip yerler 
(yani çok sayıda fitoplanktonun bulunduğu 
yerler), küresel üretime düşük üretkenlik 

alanlarından daha fazla katkıda bulunacaktır. 
Katsumi "Dolayısıyla, fizyolojik, taksonomik 
(sınıflandırmacı) ve üretkenlik olmak üzere 
üç kontrol mekanizması söz konusudur" diye 
bitirmektedir.

ORANIN MODELLER IÇINE 
YERLEŞTIRILMESI
Katsumi, "Okyanusun sayısal modelleri, gerçek 
okyanusun nasıl çalıştığının matematiksel 
temsilleridir" der. "Örneğin, rüzgarlar yüzey 
okyanus sularını itecek ve okyanus akıntıları 
üretecektir. Bu rüzgar-akım ilişkisini ifade 
eden denklemler vardır." Fiziksel ve kimyasal 
süreçleri modellemek genellikle daha 
kolaydır, çünkü nasıl çalıştıklarını belirleyen 
temel "yasalar" daha iyi anlaşılır niteliktedir. 
Öte yandan, fitoplankton üretkenliği gibi 
biyolojik süreçler daha karmaşıktır ve 
modellerde aşırı basitleştirilmiş olabilir. 
Katsumi bunu değiştirmek için çalışmaktadır. 
“Biyolojik süreçlerin birçok denklemi 
gözlemlere dayanmaktadır” der. "Okyanus 
biyojeokimyasının gözlemsel araştırmalarının 
sonuçlarını inceliyorum ve bunları daha sonra 
modellerime dahil edeceğim basit denklemlere 
ayırmaya çalışıyorum."

Şu anda Redfield oranı, karbon döngüsü gibi 
okyanus davranışını modellemek için yaygın 
olarak kullanılmaktadır, ancak görüldüğü 
gibi, bu her zaman doğru bir temsil değildir. 
Artık okyanus bilimciler, küresel okyanusun 
daha gerçekçi bir resmini vermek için 
Katsumi'nin modellerini kendi modellerinde 
kullanabilirler. Katsumi, "Çalışmalarım, bilim 
adamlarının fitoplanktonun C:N:P oranının 
farklı çevresel koşullara göre nasıl değiştiğini 
tahmin etmelerini sağlıyor" demektedir. "Bu 
da, uzak geçmişte iklimlerin nasıl olduğunu 
ve okyanusun mevcut ve gelecekteki iklim 
değişikliğine tepkilerini tahmin etmek için daha 
doğru modellere yol açabilir." 
KEŞIFLER
Devam eden küresel ısınma, okyanusta termal 
tabakalaşma olarak bilinen bir etkiye yol açıyor, 



OKYANUS BIYOJEOKIMYASI 
ALANINDA BIR KARIYER KEŞFEDIN

•  Oşinografi (okyanus bilimi) veya konuyla ilgili dersler almak 
isteyen öğrencileri destekleyebilecek çok sayıda kurum 

bulunmaktadır. ABD'de, NOAA Deniz Hibe Programı, burs 
ve staj gibi yollarla okyanus bilimi alanında kariyer hedefleyen 

öğrencileri desteklemektedir: seagrant.noaa.gov

•  Katsumi'nin çalıştığı Minnesota Üniversitesi Yeryüzü ve Çevre 
Bilimleri Bölümü, düzenli olarak halka açık sosyal yardım 
programları sunmaktadır (cse.umn.edu/esci/initiatives).

  Katsumi, yaz aylarında çoğu zaman, yerel liselerle atölye 
çalışmaları (çalıştay) yürütür, halka açık dersler verir ve lisans 
öğrencilerini araştırma grubuna 'küçük çaplı projeler' üzerinde 

işbirliği yapmaları için davet eder. 

•  Katsumi, okyanus biyojeokimyası konusunda bir kariyerin 
muhtemelen akademi alanında veya devlet araştırmalarında 

söz konusu olacağını söylemektedir. PayScale'e göre, 
ABD'deki bir oşinografın ortalama maaşı 70 bin dolar 

civarındadır.

KATSUMI'NIN VERDİĞİ EN ÖNEMLİ 
İPUÇLARI

01   Size ilham verecek ve iyi bir rol model olabilecek bir kişi bulun.

02   Akademik olarak bu konuyla meşgul olmak ve çevre 
sorunlarına aktif bir ilgi duymak, sizi oşinografi alanında bir 
kariyere hazırlayacaktır.

03   Sağlıklı bir iş-yaşam dengesini koruyun. Bu, hayattaki 
herhangi bir sürdürülebilir başarı için kritik öneme sahiptir.

OKULDAN OKYANUS BIYOJEOKIMYACISI 
OLMAYA GIDEN YOL

Okyanus biyojeokimyasının disiplinler arası doğası göz önüne alındığında, 
Katsumi, STEM'in temellerine aşina olmanızı önermektedir: fizik, kimya, 

biyoloji ve matematik. Üniversitede oşinografi, jeokimya veya yer bilimleri 
dersleri oldukça faydalıdır, ancak lisans düzeyindeki diğer birçok bilimsel 

eğitim gerekli deneyimi sağlayabilir.

Katsumi, araştırma alanı ve kariyeri hakkında 
daha fazla bilgi veriyor.

OKYANUS BIYOJEOKIMYASI NEDIR?
Oşinografi, okyanusların incelenmesini içerir, 
çok geniş ve disiplinler arasıdır. Fizik (örneğin 
okyanus akıntıları, ısı içeriği), kimya (örneğin 
deniz suyundaki element konsantrasyonları ve 
izotoplar), biyoloji (örneğin biyolojik üretim, 
mikrobiyal solunum) ve jeolojiyi (örneğin 
nehir girişi, sedimantasyon) kapsar. Okyanus 
biyojeokimyası, oşinografinin bir alt kümesidir 
ve önemli elementlerin gün bazında yapılan 
incelemelerden bin yıllık süreçlere kadar olan 
zaman dilimlerindeki döngüsü ile ilgilidir. Bu 
döngüler fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçleri 
içerdiğinden, doğal olarak disiplinler arasıdır.

ARAŞTIRMA KARIYERINIZ NELERI 
KAPSIYOR?
İşlemsel bir kimyasal oşinograf olarak, genellikle 
küresel okyanus karbon döngüsü ve bunun 
küresel karbon sistemiyle nasıl bağlantılı 
olduğu ile ilgili geniş kapsamlı konularda 
araştırmalar yapıyorum. Okyanuslar, iklim 
değişikliğinin ana itici gücü olan atmosferik 

karbondioksit üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. 
Araştırmalarım, geçmişteki, günümüzdeki ve 
gelecekteki iklim koşullarında küresel okyanus 
karbon döngüsünün önemli itici güçlerini nicel 
olarak anlamak için çalışmayı içeriyor.

ÇALIŞMALARINIZLA ILGILI NELER SIZI 
MEMNUN EDIYOR?
Okyanus biyojeokimyası, küresel iklim 
değişikliği ile oldukça ilgilidir. Okyanus, 
fosil yakıtların yakılmasıyla açığa çıkan 
karbondioksitin çoğunu absorbe eder ve 
etmeye devam edecektir. Deniz fitoplanktonu 
ve biyolojik pompa gibi alanlara yönelik 
araştırmalar, küresel karbon döngüsünün nasıl 
çalıştığını ve bunun iklim değişikliğinin dünya 
üzerindeki etkileri için ne anlama geldiğini 
anlamak için merkezi öneme sahiptir.

BUNDAN SONRA NE ÜZERINDE 
ÇALIŞACAKSINIZ?
Aklımda geleceğe yönelik iki yön var. İlk olarak, 
fitoplankton C:N:P oranlarını uzaktan ölçmek 
için uydu verilerini kullanmayı planlıyorum. 
Bu, teorik modelleme çalışmamı gerçek dünya 
verileriyle tamamlayacaktır. İkinci olarak, 

fitoplankton üzerine teorik çalışmamı hayvansal 
planktonu da içerecek şekilde genişletmeyi 
planlıyorum. Bu mikroskobik hayvanlar, 
fitoplanktonları yer ve okyanus sularında 
dikey olarak hareket ederler, bu nedenle 
biyolojik pompanın önemli bir parçasıdırlar 
ve fitoplankton biyokütle havuzu olarak 
fitoplankton C:N:P oranlarını değiştirmesi 
muhtemeldir.

YENI NESIL OKYANUS 
BIYOJEOKIMYACILARI, HANGI 
SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA 
KALACAK?
Biyolojik süreçleri ölçülebilir mekanizmalara 
ayırmak, bu süreçleri doğru bir şekilde 
modellemek için gereklidir, ancak bu biyoloji 
için kimya ve fizikten daha zordur. Bu süreçlerin 
arkasındaki denklemleri ortaya çıkarmak 
çok önemlidir. Gelecek nesil için bir diğer 
zorluk, uydular ve otonom şamandıralar gibi 
uzak sensörler tarafından toplanan muazzam 
miktarda verinin nasıl işleneceğidir. Bu veri 
kümeleri, ancak yalnızca onları etkili bir şekilde 
anlamlandırabilirsek kavrayışımız için kritik 
olacaktır.

OKYANUS BİYOJEOKİMYASI HAKKINDA
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Profesör Katsumi Matsumoto, küresel okyanus 
biyojeokimyasını modellemek için süper bilgi işlem 

tesislerine uzaktan giriş yapmaktadır.

Okyanuslarda klorofil konsantrasyonu. Kırmızı alanlar yüksek konsantrasyondaki fitoplanktonları gösterirken mavi alanlar düşük fitoplankton konsantrasyonlarını gösterir. Fotoğraf kredisi: 
NASA ve SeaWiFS

ÇOCUKKEN ILGI ALANLARINIZ 
NELERDI?
Doğaya her zaman ilgi duymuşumdur.
 Küçük bir çocukken ailemle yürüyüş 
yapmaktan ve kardeşlerimle böcek 
yakalamaktan zevk alırdım. Bir genç olarak, 
çevreyi koruma ve çevreye zarar vermeme 
konusunda endişelerim vardı.

BILIM INSANI OLMANIZ IÇIN SIZE KIM 
ILHAM VERDI?
Ben büyürken aile üyelerimden hiç biri bilim 
insanı değildi, bu yüzden bu benim radarımda 
değildi. Daha sonra ağabeyim yüksek lisans 
derecesi aldı ve bu da beni daha ileri düzeyde 
eğitim almaya yönlendirdi. Daha sonra, Brown 
Üniversitesi'nden Tom Webb ve Columbia 

Üniversitesi'nden Wally Broecker gibi jeolojii 
profesörlerimin derin bilgilerinden ilham aldım.

HANGI KIŞISEL ÖZELLIKLERINIZ SIZI 
BAŞARILI BIR BILIM INSANI YAPTI?
Azim çok önemlidir. Thomas Edison'un dediği 
gibi "Dehanın yüzde biri ilham, yüzde doksan 
dokuzu terdir" ve azim, sahip olduğum tüm 
başarıların muhtemelen en önemli nedeni 
olmuştur. Şans da genellikle işin içindedir, 
ancak şanslı olmak için sebat etmeniz gerekir.

İŞINIZLE ILGILI ENGELLERI NASIL 
AŞIYORSUNUZ?
Yine, azim yoluyla. Çoğu zaman çevremdeki 
diğer insanlardan öğrenirken, bir soruna 
elimden geldiğince çok zaman ve çaba 

harcarım. Mümkün olduğunca çok zorladığımı 
hissedersem dururum ve bir süre sonra soruna 
geri dönerim. Bu süreçten birkaç kez geçtikten 
sonra çoğu zaman engelleri aşabiliyorum, ancak 
bu biraz zaman alabiliyor!

ŞIMDIYE KADARKI EN GURUR 
DUYDUĞUNUZ KARIYER 
BAŞARILARINIZ NELERDIR?
En çok öğrencilerimin öncülük ettiği 
yayınlardan gurur duyuyorum. Ayrıca misafir 
öğretim üyesi olarak edindiğim fırsatlardan 
da gurur duyuyorum. Geçmişteki uzun süreli 
görevlendirmelerim sırasında Sidney, Hobart, 
Tokyo ve Oxford'da araştırmalar yaptım.

KATSUMİ NASIL OKYANUS 
BİYOJEOKİMYACI OLDU?



BILGI
1. Fitoplankton nedir?
2. Küresel okyanus karbon döngüsü nedir?

ANLAMA 
3.  Küresel iklim değişikliği bağlamında biyolojik pompanın önemini 

açıklayabilir misiniz?
4.  Fiziksel ve kimyasal süreçleri modellemek neden biyolojik süreçlerden 

daha kolaydır?

UYGULAMA 
5.  İklim değişikliği nedeniyle okyanus sıcaklıkları artıyor. Bunun biyolojik 

pompa üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini düşünüyorsunuz?
6.  Birçok bilim adamı, okyanusun karbon tutumu (sekestrasyon) 

konusunda ağaçlardan daha önemli olduğunu savunmaktadır. Sizce 
neden böyle olabilir?

ANALIZ 
7.  Aşırı basitleştirme olduğu bilinen Redfield oranının neden oşinografik 

modellerde kullanılmaya devam ettiğini düşünüyorsunuz?
8.  Hayvan planktonunun (fitoplanktonları yiyen) fitoplankton C:N:P 

oranını nasıl etkileyebileceğini düşünüyorsunuz?
9.  Katsumi, modellerini tamamlamak için uydu verilerini kullanmaktan 

bahseder. Sizce bu bilgi onun modellerini nasıl iyileştirebilir?

DEĞERLENDIRME 
10.  Katsumi'nin araştırması, biyolojik pompanın önceden düşünüldüğü 

kadar zayıflamayabileceğini gösteriyor. Sizce bu, dünyanın iklim 
değişikliğiyle mücadele konusunda rahatlayabileceği anlamına mı 
geliyor?

KONUŞMA KONULARI

•  Minnesota Üniversitesi'nin Yeryüzü ve Çevre Bilimleri 
Bölümü, öğrenci sempozyumları, herkese açık kaynaklar 
ve bilim ile sanatı birleştiren herkese açık projeler gibi bir 
dizi sosyal yardım girişimi yürütmektedir. Daha fazla bilgiyi 
buradan edinebilirsiniz: cse.umn.edu/esci/initiatives

 
•  NASA tarafından hazırlanan bu makalede, fitoplankton 

topluluklarının uydular kullanılarak nasıl izlenebileceği de 
dahil olmak üzere fitoplankton ve bunların önemi hakkında 
bilgiler sunulmaktadır: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

 
•  Bu videoda, karbon tutulumunu teşvik etmek için 

fitoplanktona ekstra besinler sağlamaya yönelik tartışmaya 
yol açan ve önerilen bir teknik olan demir gübrelemesi 
kavramıyla ilgili bilgiler sunulmaktadır: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0 

DAHA FAZLA KAYNAK

PROFESÖR KATSUMI 
MATSUMOTO 
İLE OKYANUS 
BİYOJEOKİMYASI

Sahip olduğunuz bilgilere ve makaleden öğrendiklerinize 
göre, küresel okyanus karbon döngüsüyle ilgili bir diyagram 
çizin. Diyagramınızı mümkün olduğunca net ve ilgi çekici hale 
getirin. Şunları eklediğinizden emin olun:

• Fotosentez
• Yemek zinciri
• Yüzey suları ve derin sular
• Deniz tortusu
• Atmosferik karbon
• Karbon salınımı

Diyagramınızı bitirdikten sonra, çevrimiçi olarak bazı 
örneklere bakın. Sizin eklemediğiniz herhangi bir bilgi bu 
diyagramlarda var mı?  Şemanıza yeni öğrendiğiniz herhangi 
bir şeyi ilave edebilir misiniz?

Zamanınız varsa, diğer okyanus besin döngülerinin nasıl 
görünebileceğini düşünün. Küresel okyanus nitrojen 
döngüsü neleri içerebilir? İnsan faaliyetleri bu döngüyü nasıl 
etkileyebilir?

EVDE VEYA SINIFTA YAPABILECEĞINIZ 
AKTIVITELER



Gelecekteki okyanus değişikliklerinin fitoplankton C:N:P oranını nasıl etkileyeceğini gösteren illüstrasyon. Örneğin, fitoplankton, tabakalaşma nedeniyle, okyanusun daha ince, güneş 
ışığıyla aydınlatılan üst katmanıyla sınırlı kalacak ve dolayısıyla daha fazla ışığa maruz kalacaktır. Artan ışık koşulları altında (4), fitoplankton daha hızlı fotosentez yapabilir (daha fazla 

C) ve/veya daha az klorofile (daha az N) ihtiyaç duyar ve böylece C açısından daha zengin hale gelir.

Katsumi, Sidney, Avustralya'da fitoplankton C:N:P oranı hakkında bir sunum 
yapıyor.

Fotoğraf Kredisi: NASA

Katsumi, bir binanın çatısına hava istasyonu kuruyor.
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Çeviri, Avrupa Birliği’nin H2020 araştırma ve yenilik 
programı – Scientix 4 projesi (Hibe sözleşmesi N. 
10100063) kapsamında finanse edilen ve European 
Schoolnet (EUN) tarafından koordine edilen Scientix 
tarafından yapılmıştır. Bu dökümanın içeriği, 

yalnızca organizatörün sorumluluğundadır ve Avrupa 
Komisyonu’nun (EC) görüşünü temsil etmez ve EC, içerdiği 
bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu 
değildir. 


