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PLENARY SESSION - IV
Need for environmental improvement, pollution control & sustainable development to promote wellbeing of mankind

For many years working on raising the awareness about the environment
and damages done to it by mankind through the misuse of energy and
Earth’s natural resources. Devoted his time to create ecological solutions to
restore balance in the environment. With the founding of AyDo World
Projects he introduced his developments- safe and permanent ecological
system solutions for each particular environmental problem based on his
unique technology. Specializes in treatments of water, air, soil and all kind of
wastes as well as snow/ice, fire, water and electricity protection.
Uzun yıllar boyunca, çevre ve insanlığın enerji ve Dünya'nın doğal kaynaklarının kötüye kullanılması yoluyla gerçekleştirdiği
zararlar hakkında farkındalık yaratmaya çalışmak. Çevrede dengeyi yeniden kurmak için ekolojik çözümler yaratmak için zamanını
ayırdı. AyDo™ World Projects 'in kurulmasıyla, kendine özgü teknolojisine dayanarak, her bir çevresel sorun için geliştirdiği güvenli
ve kalıcı ekolojik sistem çözümlerini tanıttı. Su, hava, toprak ve her türlü atıkların yanı sıra kar / buz, yangın ve elektrik koruma
alanlarında uzmanlaşmıştır.

SESSION - IV
3ND OCT 2018
Need for environmental improvement, pollution control & sustainable development to promote wellbeing of mankind

Ayhan Doyuk
Mr Doyuk started with an impassioned plea that the Planet is wounded and needs immediate help. He
blamed mostly the pollution arising from hydrocarbons, something which is an industrial age byproduct.
Water is our greatest resource and as such we cannot be content with simply recycling it but also
completely rehabilitating it (which means a 100% of the water used can be used again). He said we must
also bring down emissions and that Planet Earth needs clean and beautiful environment energy. Thus the
traditional energy sourced must be done away with. He believes that the Ganga cleaning can happen now
if everyone agrees to it and helps out, something that drew cheers from the crowd. It is simply a challenge
that must be met in the mind of Ayhan Doyuk.
Ayhan Doyuk
Sayın Doyuk, Gezegenin yaralandığını ve acil yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı. Çoğunlukla hidrokarbonlardan kaynaklanan kirliliği,
endüstriyel yan ürün olan her şeyin bu duruma sebep olduğunu belirtti. Su bizim en büyük yaşam kaynağımızdır ve bu nedenle
basitçe geri dönüşümünü değil, aynı zamanda tamamen rehabilite edebilmeliyiz dedi (kullanılan su % 100'ü tekrar
kullanılabilir). Ayrıca emisyonları da azaltmamız gerektiğini ve Yer Kürenin temiz ve güzel bir çevre enerjisine ihtiyacı olduğunu
söyledi. Böylece temiz enerjinin, geleneksel kaynaklı olarak yapılması gerekliliğini önemle belirtmiştir. Ganj nehri temizliği için,
herkesin bu işin önemini kabul ederek yardım ettiğini ve bunun şerefine tezahüratlar yaptığını belirtti. Ganj Nehri rehabilitesinin,
Ayhan Doyuk'un zihninde yerine getirilmesi gereken çok önemli bir İnsanlık görevi olduğunu tekrar önemle belirtti...

