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İGÜ 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi!

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Soner Can Dinler’in müzik dinletisi
gerçekleşti. Programın devamında Üniversite İklim Elçisi Emir Dişçeken ve Öğrenci Konseyi
Başkanı Talat Canberk Ötumlu konuşmalarını gerçekleştirdiler. 

Program, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin’in, açılış konuşmasıyla
devam etti. Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin, İGÜ’nün araştırma üniversitesi vizyonuyla ilerlediğini
belirttiği konuşmasında “Türkiye’nin uluslararası akredite edilmiş en fazla programa sahip
üniversiteyiz. Bu sayıyı artırarak tüm bölümlerimizi akredite etmek istiyoruz. Üniversitemizde
uluslararası öğrenci ve akademisyen sayımız yüksek. Üniversitemizin başarılarını devam
ettireceğiz” ifadelerine yer verdi.

İGÜ'den Haberler

İGÜ’lü öğretim elemanlarının geniş katılımıyla 04.10.2022 tarihinde saat
10:00'da Mehmet Akif ERSOY konferans salonunda İstanbul Gelişim
Üniversitesi 2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni
gerçekleşti.



Programın devamında ise İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir
Gayretli konuşmasını gerçekleştirdi. Kaliteli eğitim ve kaliteli nesil için birlikte çalışmak
gerektiğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir
Gayretli, “Ben, tüm öğrencilerimizi kendi çocuğum gibi görüyorum. Onların başarısı hepimiz
için, geleceğimiz için çok önemli. Kaliteli yaşam, kaliteli eğitim ve kaliteli nesil için birlikte
çalışarak başarıya odaklanmalıyız.” dedi.

Program sonunda ise İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin gelişen bir üniversite olduğunu belirten
TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Bilim Disiplinleri
Etkileşimi” konulu, yeni eğitim ve öğretim yılının açılış dersini verdi. Sanayi devriminden
Endüstri 4.0’a kadar dünyanın değişimi hakkında konuşan Şeker, “Yeni teknolojiler, insanlığın
üstesinden gelebileceğine emin olmadığı bir hızda ilerliyor. Dijital devrim mahremiyet, özgürlük
ve güvenlik arasında gerilime yol açıyor.” diyerek yükselen teknoloji eğilimlerinin çözüm
sağlaması beklenen uygulama alanları ile doğrudan birlikte ele alınarak potansiyel çıktı ve
etkilerinin ön görülmesinin gündemde olduğunu belirtti.

İGÜ'den Haberler



Uçak Bakım ve Onarım Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sinem Gürkan Aydın’ın
yürütücüsü olduğu, Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAPUM)
tarafından desteklenen DUP-100920-SGA numaralı "Bio-Based Jet Fuel Production by
Transesterification of Nettle Seed " isimli proje, Türkiye'nin bağımsız ilk ve tek havacılık başarı
ödülleri organizasyonu olan “Bluesky Awards 2022 Havacılık Ödülleri”nde ‘‘Yılın Havacılık Yeşil
İnovasyon projesi” ödülünü almıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Sinem Gürkan Aydın’ı kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.
 
Ödül ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
 https://www.blueskyawards.com/award-winners-2022

UBF'den Haberler

Dr. Öğr. Üyesi Sinem Gürkan Aydın, ‘‘Yılın Havacılık Yeşil
İnovasyon Projesi” Ödülünü Kazandı! 

https://www.blueskyawards.com/award-winners-2022


İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne "Uygulamalı İletişim Atölyesi"
olmak üzere 1 yeni atölye, "Simultane Çeviri Laboratuvarı" ve "B2 Aviyonik Laboratuvarı"
olmak üzere 2 yeni laboratuvar daha eklendi. Bu laboratuvarlar ve atölye ile birlikte
öğrenciler teorik bilgilerini daha fazla uygulamaya geçirme fırsatını yakalayacaklar.

Simultane Çeviri Laboratuvarı ile öğrencilerimiz sözlü çeviri odaklı uygulamalarını
gerçekleştirebilecekler. Bu doğrultuda, laboratuvarımızda öğrencilerimizin çeviri yapmalarına
olanak sağlayan 3 yeni kabin bulunmaktadır. Bu kabinler aracılığıyla öğrencilerimiz sözlü
çeviriyi deneyimlemektedir. Ayrıca, andaş ve ardıl gibi sözlü çeviri türlerini de
deneyimlemektedirler.

UBF'den Haberler

Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne 1 Atölye ve 2 Laboratuvar
Daha Katıldı!



UBF'den Haberler

B2 Aviyonik Laboratuvarı ile öğrencilerimiz laboratuvarda uygulamalı olarak uçak bakım
deneyi yapmaktadırlar. Bu laboratuvarımızda ısiloskop, avometre, sinyal üretici, güç kaynağı,
board, direnç transistör, kondansatör ve potansiyometre gibi devre elemanları
bulunmaktadır. Bu elemanlar yardımıyla öğrenciler uçaklarda bulunan sistemlerin alt
sistemleri ile ilgili deneylerini gerçekleştirmektedirler. Laboratuvarımızda bulunan uçak
simülasyonu yardımıyla öğrenciler uçak havadayken etki eden kuvvetlerin oluşturacağı
sonuçları ve nasıl müdahale edeceklerini öğrenirlerken, haberleşme sistemleri sayesinde de
uçakta bulunan sistemlere ait detaylı uygulama eğitimi görmektedirler.



UBF'den Haberler

Uygulamalı İletişim Atölyesi bünyesinde, Yeni Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık ve Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümleri derslerini uygulamalı olarak
işleme fırsatını bulacaklar. İGÜ’lü öğrenciler ise iletişim atölyesi ile birlikte iletişim alanına
yönelik olan bilgilerini uygulama ile destekleme şansını yakalayacaklar.



Elektronik Ticaret ve Yönetim Bölümü’nün, 1. sınıf öğrencileri için
düzenlediği oryantasyon eğitimine, Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi
Pınar Bacaksız, bölüm öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Çanakçıoğlu ve
Arş. Gör. Naim Göktaş katıldı. Oryantasyon eğitimine ilgi gösteren
öğrencilerle tanışan bölüm öğretim üyeleri/elemanları öğrencilerine
bölüm hakkında bilgiler verdi. 

Oryantasyon eğitimi kapsamında; bölümün amacı, hedefi ve
müfredatına ek olarak üniversitemizin öğrencilere sunduğu fırsatlar
üzerine bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinlikler 

Elektronik Ticaret ve Yönetim Bölümü, Birinci Sınıf Öğrencilerine
Oryantasyon Eğitimi Düzenledi!



İAyrıca sınavlar, çift anadal imkanları, yaz stajı ve erasmus programı gibi birçok farklı
konuda öğrencilerle faydalı bilgiler paylaşıldı.

Etkinlikler 

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, Birinci  Sınıf
Öğrencilerine Oryantasyon Eğitimi Düzenledi!

ngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’nün 1. sınıf öğrencileri için düzenlendiği
Oryantasyon eğitimine, Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Görsev Sönmez, Arş. Gör. Niger
Hacı ve Arş. Gör. Ensar Macit katıldı. Oryantasyon eğitimine ilgi gösteren öğrencilerle
tanışan bölüm öğretim üyeleri/elemanları, öğrencilerine bölüm hakkında bilgi verdiler. 



Gastronomi Koordinatörü Doç. Dr. Serdar Egeli'nin açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, bölüm
başkanlarının tanıtılmasıyla devam etti. Öğrenci kulübümüz Gastroart'ın yeni üye alımı da yaptığı etkinlik,
geleneksel pilav dağıtımı ile son buldu. Etkinlik bitiminde, dış paydaşlarımızdan White Uniform yetkilileri
üniforma takımı hazırlıkları için 1. sınıf öğrencilerinin beden ölçülerini aldı.

Etkinlikler 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Bünyesinde Yer Alan Gastronomi
Bölümlerine Yeni Gelen Öğrencilere Yönelik Tanışma Etkinliği
Düzenlendi.

Üniversite Gastronomi Koordinatörlüğü'ne bağlı olan UBF Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(TR) ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İNG) bölümlerinin yanı sıra GSF Gastronomi ve
Mutfak Sanatları ile MYO Aşçılık ve bu sene ilk öğrencilerini kabul eden Pastacılık ve
Ekmekçilik Bölümü’nden öğrenciler de etkinliğe katılım gösterdiler.



Seminerde Sermaye Piyasası Kurumu (SPK)
tarafından organize edilen Sermaye Piyasası
Faaliyetleri Lisanslama Sınavları (SPL), Sigortacılık
Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından organize edilen
Teknik Personel Yeterlilik Sınavı (TPYS) ve Emeklilik
Gözetim Merkezi (EGM) tarafından organize edilen
Elektronik Bireysel Emeklili Aracıları Sınavı (e-BEAS)
konularına yer verilmiştir.

Etkinlikler 

"Bankacılık ve Sigortacılıkta SPL ve SEGEM Sınavları Hakkında
Merak Edilenler" Semineri Gerçekleştirildi.

Bankacılık ve Sigortacılık sektörlerinde çalışacak olan Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
öğrencilerinin yeterli akademik altyapıya, gerekli sertifika ve lisans belgelerine sahip
şekilde mezun olmaları hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda Arş. Gör. Safiye Top
ve Arş. Gör. İlknur Külekçi tarafından 18 Ekim 2022 salı günü finans, bankacılık ve
sigortacılık alanında kariyer sahibi olmayı hedefleyen öğrencilere İGÜ A Blok-E101
Konferans Salonu’nda seminer verilmiştir.



İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr.
Üyesi Görsev Sönmez, 21 Ekim 2022’de saat 20:30’da zoom
programı üzerinden online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilen
“INGED ZOOM Series 77” etkinliğine davetli konuşmacı olarak
katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Görsev Sönmez, “Classroom without Borders: Inquiry-
Based Learning (IBL)” başlıklı konuşmasıyla; öğrencilerin aktif
olduğu bir öğrenme yaklaşımı olarak tanımlanan IBL (Sorgulamaya
Dayalı Öğrenme) ile öğreticilerin öğrencilere nasıl farkındalık
kazandırabileceğine ilişkin bir sunum yaptı.

Etkinlikler 

Dr. Öğr. Üyesi Görsev Sönmez, "INGED ZOOM Series 77"
Etkinliğine Katıldı! 



Akademik Makaleler

"Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Çatışma Yönetme Stratejilerine
Etkisi" İsimli Makale Yayınlandı!

Makalenin açık erişim linki aşağıdadır:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ibad/issue/64491/955563

Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Özge Turhan ve
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Canan Tiftik’in “Beş
Faktör Kişilik Özelliklerinin Çatışma Yönetme Stratejilerine Etkisi” başlıklı
makalesi, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi 2022 yılı sayı 12’de yayınlandı.

"İtibarın Online Boyutları: İletişim Profesyonellerinin Online İtibar
Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi" isimli makale yayınlandı.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Koçak ve
Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve

Reklamcılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Genel’in birlikte
gerçekleştirdikleri araştırma makalesi “İtibarın Online Boyutları: İletişim

Profesyonellerinin Online İtibar Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi”, Ankara
Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi Eylül

2022 Sayı 59’da yayınlandı.
 

Makalenin açık erişim linki aşağıdadır: 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikad/issue/72778/1134116

 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ibad/issue/64491/955563


Akademik Makaleler

"Mobbingin İş-Yaşam Dengesi Üzerindeki Etkisi" İsimli
Makale Yayınlandı!

Makalenin açık erişim linki aşağıdadır:
https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/issue/72676/1023787

Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nden
Dr. Öğr. Üyesi Dursun Boz’un ortak yazarlarından olduğu “Mobbingin İş-
Yaşam Dengesi Üzerindeki Etkisi” başlıklı makale İktisadi İdari ve Siyasal
Araştırmalar Dergisi Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 19’da yayınlandı.

"AB-15 Ülkelerinde Teknolojik İlerleme ile Vasıflı ve Vasıfsız Kadın
Emeği İlişkisi: Panel Eşanlı Denklem Sistemi Çözümlemesi" İsimli

Makale Yayınlandı! 
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ali Çelik ve

Arş. Görevlisi Nuran Akdağ yazarlığında hazırlanan “AB-15 Ülkelerinde
Teknolojik İlerleme ile Vasıflı ve Vasıfsız Kadın Emeği İlişkisi: Panel Eşanlı
Denklem Sistemi Çözümlemesi” başlıklı makale Ankara Hacı Bayram Veli

Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl 2022, Cilt 24,
Sayı 2’de yayınlandı.

 
Makalenin açık erişim linki aşağıdadır:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvuibfd/issue/72340/1095061

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ibad/issue/64491/955563


Resmi Sosyal Medya Hesaplarımız:
 

/ iguubf

Akademik Makaleler

"Türev Ürün Kullanımının Piyasa Değerine Etkisi: Bankacılık
Sektöründe Bir Uygulama" İsimli Makale Yayınlandı!

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi
Lokman Kantar’ın “Türev Ürün Kullanımının Piyasa Değerine Etkisi:
Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama” başlıklı makalesi BDDK
Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi Yıl 2022, Cilt 16, Sayı 2’de
yayınlandı.

Makalenin açık erişim linki aşağıdadır:
https://www.bddk.org.tr/KurumHakkinda/Detay/26
http://doi.org/10.46520/bddkdergisi.1178339

https://www.bddk.org.tr/KurumHakkinda/Detay/26
http://doi.org/10.46520/bddkdergisi.1178339


Dr. Öğr. Üyesi Hande Ayhan Gökcek "8. Uluslararası
Erciyes Bilimsel Araştırmalar" Kongresi’ne Katıldı.

Kongreler

Kongre web sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
https://www.erciyeskongresi.org

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nden Hande Ayhan Gökcek “8.
Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar” Kongresi’ne “Minimalist Tüketim
ve Yeşil Tüketim Davranışının Sürdürülebilirlikle İlişkisine Yönelik Bir
Derleme Ve Değerlendirme” isimli çalışmasıyla katılım sağladı. 

Arş. Gör. Berika Akçay, "19. Uluslararası Muhasebe
Konferansı’na" Katıldı! 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Arş. Gör. Berika Akçay,
Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “Gezegensel

Sınırların Eşiğinde Muhasebe” temasıyla 22-25 Eylül 2022
tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘‘MÖDAV-ICA 2022 19.
Uluslararası Muhasebe Konferansı’na’’ katılım sağladı. 

Konferansın web sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
https://modav.org.tr/index.php?lang=tr

 

https://modav.org.tr/index.php?lang=tr


Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Ertuğrul Ayrancı "Uluslararası Sosyal
Bilimler Konferansı II"ye Katıldı...

Kongreler

Konferans web sayfasına ve tam metin kitapçığına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
https://usbkonferansi.comu.edu.tr/
https://usbkonferansi.comu.edu.tr/yayin-secenekleri/kongre-tam-metin-kitapcigi

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi
Ayşegül Ertuğrul Ayrancı ve Hacettepe Üniversitesi Arş.
Gör. Gizem Arı, Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı
II’ye “Türkiye’de Yeşil Kalkınmada Yeşil Finansman
Araçları: Bankaların Rolü ve Önemi” çalışmalarıyla
katıldılar.

Arş. Gör. İlknur Külekçi "Ege 6. Uluslararası Sosyal
Bilimler Sosyal Bilimler Kongresi"ne Katıldı...

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nden Arş. Gör. İlknur Külekçi,
Ege 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Sosyal Bilimler Kongresi’ne

“The Relationship Of Insurance Premium Production With
Money Supply And Inflation In Turkey” isimli çalışmasıyla

katılım sağladı. 

Kongre web sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
https://www.egekongresi.org/

https://usbkonferansi.comu.edu.tr/
https://usbkonferansi.comu.edu.tr/yayin-secenekleri/kongre-tam-metin-kitapcigi
https://www.egekongresi.org/


Dr. Öğr. Üyesi Bilge Turp Gölbaşı "8. Uluslararası Erciyes
Bilimsel Araştırmalar" Kongresi’ne Katıldı...

Kongreler

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nden Bilge Turp Gölbaşı “8.
Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar” Kongresi’ne “Türkiye’de E-
Ticaret ile Araç Kiralama Sektörü Üzerine Bir İnceleme” isimli
çalışmasıyla katılım sağladı. 

Arş. Gör. Berika Akçay, ‘‘9. Uluslararası Muhasebe ve
Finans Kongresi’ne’’ Katıldı! 

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Arş. Gör. Berika Akçay, 29
Eylül – 1 Ekim 2022 tarihleri arasında, Tokat Gaziosmanpaşa

Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, İşletme Bölümü tarafından düzenlenen ‘‘9.

Uluslararası Muhasebe ve Finans Kongresi’ne’’ katılım sağladı. 

Kongre web sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
https://icafr2022.gop.edu.tr/ 

Kongre web sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
https://www.erciyeskongresi.org

https://icafr2022.gop.edu.tr/


Yerli ve yabancı birçok bildirinin sunulduğu etkinliğe alanında uzman isimler, akademisyenler, bilim
insanları, şefler ve gurmeler katılım sağladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden Arş. Gör. Muzaffer Çakmak da “Michelin Rehberi’nin
İstanbul ve İstanbul’daki Restoran İşletmelerine Olası Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme” konulu
bildirisi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nü temsil etti. Çakmak, bildirisinde Michelin
rehberinin literatürdeki araştırma sonuçlarından faydalanarak Rehber’in İstanbul’daki restoran
işletmelerine olası etkilerini anlattı.

Kongreler

"6. Gastronomy Tourism Studies Congress", Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Bölümü’nün katılımlarıyla 7-9 Ekim tarihleri arasında
Afyon'da gerçekleştirildi.



2022 Nobel ödülleri açıklandı. Nobel Edebiyat Ödülü’nün, İsveç Kraliyet
Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ödülün, "kişisel
hafızanın köklerini, yabancılaşmalarını ve kolektif kısıtlamalarını ortaya
çıkarmadaki cesareti ve klinik duyarlılığı için" Fransız yazar Annie Ernaux'e
verildiği açıklandı.

Nobel Edebiyat Ödülü sahipleri (İsveççe: Nobelpriset i litteratur) edebiyat
alanında seçkin katkılarda bulunmuş yazarlardan seçilerek, her yıl İsveç
Akademisi tarafından takdim edilir. Nobel Ödülü, Alfred Nobel'in 1895 tarihli
vasiyeti üzerine; kimya, fizik, edebiyat, barış, ve fizyoloji veya tıp alanlarında
olmak üzere beş dalda ödül verilmeye başlanmıştır. [1] Nobel'in vasiyetinde
belirttiği gibi, Edebiyat Ödülü sahibine İsveç Akademisi'nin seçtiği beş üyelik
komite tarafından karar verilir ve ödül Nobel Vakfı tarafından karşılanır.[2]
Nobel Edebiyat Ödülü ilk kez 1901 yılında verilmiş, bu ödülü Fransa'dan
Sully Prudhomme kazanmıştır. Her ödül sahibi, bir madalya, bir diploma ve
miktarı yıllara göre değişen nakit para ile ödüllendirilir.[3] 

2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız Yazar Annie
Ernaux Kazandı!

Ekim/ Kültür-Sanat Yazıları

Ülkelere göre dağılımına baktığımızda: Bugüne kadar 112 kişi Nobel Edebiyat Ödülü almaya layık
görülmüştür. 112 kişinin ülkelere göre dağılımı  puanlama usulü ile incelendiğinde: İki ülkesi olan kişiler
için, ait oldukları ülkelere 0,5'er puan eklenmiştir. Yani bir kişi hem Polonya hem de Amerika Birleşik
Devletleri'nden ise o zaman bu iki ülkeye 0,5'er puan eklenmiştir. En çok ödül alan ülke Fransa 14.5, 2.
Birleşik Krallık 11, 3.sırada ise 12.5 ile ABD yer almaktadır. Başlangıçtan bu yıla ödül alanların 102'si
erkek, 16’sı kadın yazarlardır.

Dr. Öğretim Üyesi 
Semiha  Ümit  Arat
UBF Yeni Medya ve

İletişim Bölümü
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https://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sully_Prudhomme
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nobel_Edebiyat_%C3%96d%C3%BCl%C3%BC_sahipleri_listesi#cite_note-3
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2022 Nobel Edebiyat ödülü ilan  edilirken, Ernaux'un, yazılarında cinsiyet, dil ve sınıf açısından güçlü
eşitsizliklerin damgasını vurduğu bir yaşamı tutarlı bir şekilde ve farklı açılardan incelediği, yazarlığa
giden yolunun uzun ve zorlu olduğu belirtildi.

Annie Ernaux  doğum adıyla Annie Duchesne, 1940'ta doğdu ve ailesinin bir bakkal ve kafeye sahip
olduğu Normandiya'daki küçük Yvetot kasabasında büyüdü.  İşçi sınıfına mensup bir ailede doğan
Ernaux, edebiyat öğrenimi gördü ve uzun yıllar boyunca edebiyat öğretmenliği yaptı.

"Yoksul ama hırslı" bir çocukluk geçiren Ernaux, yazılarında, cinsiyet, dil ve sınıf açısından güçlü
eşitsizliklerin damgasını vurduğu bir yaşamı tutarlı bir şekilde ve farklı açılardan inceledi. Fransız yazar ve
edebiyat profesörü , ilk romanını 1974 yılında “Les Armoires vides” (Boş Dolaplar) ismiyle yayımlayan
yazar, bu dahil pek çok çalışmasında otobiyografik bir anlatımı önceledi.

“La Place” (Babamın Yeri) ismini verdiği ve 1984 yılında yayımladığı ikinci romanıyla Renaudot Ödülü’nü
kazandı. Romanda doğup büyüdüğü küçük Fransız kasabasındaki hayat ve deneyimleriyle beraber,
babasıyla kurduğu ilişkiyi otobiyografik bir anlatımla kaleme aldı.

Kişisel deneyimleri üzerinden sınıf atlama, evlilik, kadın özgürlüğü, cinsellik, kürtaj, hastalık, yaşlılık ve
ölüm gibi meseleleri de sık sık konu edinen Fransız yazar, okuruna toplumsal bir anlatım sundu.

Yazarın, “Babamın Yeri”, “Boş Dolaplar”, “Seneler”, “Yalın Tutku” ve “Kürtaj” gibi Türkçeye çevrilmiş bazı
kitapları bulunuyor. "Kurgu perdesini yırtma hırsı" Ernaux'yu geçmişin metodik bir yeniden inşasına değil,
aynı zamanda tamamen dış olayları kaydeden bir günlük formunda "ham" bir nesir yazma girişimine de
götürdü.

Yazmanın politik bir eylem olduğunu ve toplumsal eşitsizliğe insanların gözlerini açtığını söyleyen Ernaux,
bu amaçla dili, hayal gücünün perdelerini yırtmak için kendi deyimiyle bir "bıçak" olarak kullandı. Ernaux'a
uluslararası bir ün ve bir sürü takipçi ve edebi öğrenci kazandıran en iddialı eseri, Les annees (The Years)
oldu. Bu eseri, "ilk kolektif otobiyografi" olarak anıldı.

Yazının özgürleştirici gücüne inanan Annie Ernaux'un çalışmaları, utanç, aşağılanma, kıskançlık veya kim
olduğunuzu görememe gibi sınıf deneyiminin ıstırabını açığa vuruyor. İsveç kanalı SVT'ye konuşan
E rnaux, çok şaşırdığını dile getirdi ve Nobel edebiyat ödülü kazanan ilk Fransız kadın olmanın "büyük bir
sorumluluk" olduğunu söyledi.
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N obel edebiyat komitesi başkanı Prof. Carl-Henrik Heldin ise, kitapları çağdaş Fransız klasiklerinden
kabul edilen 82 yaşındaki Ernaux'nun çalışmalarını "hayranlık uyandırıcı" olarak değerlendirdi.

Çağdaş Fransız kurgu edebiyatı üzerine uzmanlaşan Londra Üniversitesi'nden Dr. Ruth Cruickshank, "Bir
kadının Nobel edebiyat ödülü alması her zaman iyi haberdir. 1901'den beri 13'ü şu anda hayatta
olmayan, 15 Fransız beyaz erkek Nobel almıştı" diye konuştu. E rnaux'nun kitaplarının İngilizce baskısını
yapan Fitzcarraldo Editions yayınevinden Jacques Testard ise BBC Dünya Servisi'nin Newshour
programında, onun "müstesna ve özgün" bir yazar olduğunu söyledi.

https://www.aa.com.tr/tr/kultur/2022-nobel-edebiyat-odulunu-fransiz-yazar-annie-ernaux-kazandi/2704187[1]

www.haberturk.com/ankara-haberleri/29083641-2022-nobel-edebiyat-odulunu-fransiz-yazar-annie-ernaux-kazandi[2]
https://medyascope.tv/2022/10/06/nobel-edebiyat-odulu-sahibini-buldu/[3] 



Bahçe Kentlere Dönüş
.

Ekim/ Konuk Yazarı

Ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için
1900’lerin başında Ebenezer Howard’ın kent ve kırsalın artılarını bir araya
getirerek oluşturduğu Bahçe Kentler modelinde de gördüğümüz gibi
tarımsal üretimi kentlere yakın bölgelere getirebiliriz. 

Bunun için önce gereken düzenlemeler yapılmalı: İklim ve bitki örtüsü
incelenmeli, ihtiyaçlar doğrultusunda neyin hangi bölgede daha verimli
yetiştirilebileceği araştırılmalı ve tarımsal üretimin insan sağlığına zarar
vermeyecek alanlarda yapılabilmesi için gereken önlemler alınmalıdır. 

Bu bağlamda; tarımsal üretim çevresine zararlı kimyasallar yayabilen
tesislerin etrafında yapılmamalı, çevresinde tarım yapılan veya orman olan
veya yerleşim olan ve emisyon yayan tesisler teknolojiden de
yararlanılarak tespit edilip bu duruma çözüm getirilmelidir.

Hali hazırda mevcut duruma bu şekilde müdahale ettikten sonra yeni kurulacak olan üretim tesisleri ve
enerji santrallerini de çevre ve halk sağlığını dikkate alarak konuşlandırmak gerekir. 

Ancak o zaman tedarikçinin tedarikçisi konumunda olan tarlalardan soframıza kadar gelen tarım
ürünlerinin menşeinin güvenliğinden emin olabiliriz ve kimyasallara (ağır metaller vb.) maruz kalan bir
toprağın mahsulünü tüketmediğimizi biliriz.

Bulunabilirlik kriterinin büyük önem kazandığı pandemi dönemi ve sonrasında ülkeler zarar görmemek,
ilerde karşılaşılabilecek olası farklı durumlara proaktif yaklaşabilmek ve yaşanabilecek olumsuzluklara
karşı önlem almak için tedarik kaynaklarını yakına çekme çabası içine girmişlerdir. Bu bağlamda özellikle
tarımsal anlamda kendi kendine yetebilen ülke olmak yarının dünyasında bir ayrıcalık olacaktır. 

Ülkemiz, gerçekleştirilecek düzenlemelerle bu ayrıcalıklı ülkeler içinde ilk sıralarda yerini alabilecek; doğal
kaynaklara, geniş verimli arazilere ve özellikle sahip olduğu genç nüfusuyla kendi kendine yetebilecek
üretim potansiyeline sahip bir ülkedir. Sonuç olarak; gücümüzü her anlamda kendi kendine yetebilen bir
ülke olabilmek için gereken hamleleri yapmak üzere kullanmalı, özellikle gıda güvenliğimiz için bir an evvel
harekete geçmeliyiz.

Dr. Öğr. Üyesi Hacer Handan Demir
UBF Lojistik Yönetimi Bölümü 



Bu okuyucu dostu kitapta yazar, iklim krizleriyle başa çıkma olasılığını
tartışmaktadır. Yazar işe, çağımızda git gide hızlanan ekolojik krizleri daha iyi analiz
etmek ve etkili çözümler önermek için kitabı parçalara ayırmakla başlıyor.
Nordhaus’ un ileri görüşlü çalışmasının ilk bölümü, artan sera gazlarının ilk
göstergeleriyle ilgili asırlık bir geçmişi olan iklim bilimine vurgu yapıyor. 

Nordhaus, insanların gezegen üzerindeki etkilerinin çok uzun süredir farkında
olmadıklarının özellikle altını çizerken, 5. bölümün ilerleyen kısımlarında öne
sürdüğü gibi “iklim inkâr endüstrisi” ile dünya gezegeninin kırılgan bir hale
geldiğinden bahsetmektedir. Bunun yanı sıra yazara göre asıl suçlu ise ekonomik
büyüme. Nordhaus, artan nüfus oranlarının yanı sıra, insan yaşamının,
ekosistemlerin ve çevrenin sürdürülebilirliğini tehdit eden sera gazlarına modern
toplumların toplumsal ve ekonomik örgütlenmelerinin neden olduğunu savunuyor.

İklim politikaları etrafındaki mevcut kutuplaşmış atmosfere karşı temkinli
davranarak, sosyal bilimlerin sadece polemiklerin değil, cevabın bir parçası olması
gerektiğine inanıyor. Nordhaus, köklü kurumların ve güçlü planlamaların iklim
bilimcileri, ekonomistler ve diğer ilgili disiplinlerin işbirliğiyle küresel iklim
değişikliğine gerçek çözümler sunabileceği fikrini öne sürüyor. 

Ekim/ Kitap İncelemesi

The Climate Casino Risk, Uncertainty, and
Economics for a Warming World!

William D. Nordhaus

Dr. Öğr. Üyesi 
Ahmet Esad Yurtsever

UBF Yönetim Bilişim 
Sistemleri Bölümü

Nordhaus, karbon vergisi, emisyon üst sınırı ve ticareti, altyapı sistemlerinin karbonsuzlaştırılması stratejilerini etkin
bir şekilde uygulayarak, modern uygarlıkların iklim değişikliğinin ölümcül sonuçlarından kurtulmak için büyük bir
şansa sahip olabileceğini iddia ediyor. Yine de, iklim bilimcileri tarafından endişe verici veriler sürekli olarak ortaya
çıkarıldığından, taşma noktalarına karşı mücadele etmenin aciliyetini kabul ediyor ve her aktörün kendi adına aktif bir
rol alması için küresel işbirliği talep ediyor.

Değişen iklim düzenleri ekosistemleri bozacak mı? İnsanlık ve diğer canlılar su kıtlığı yaşayacak mı? Yiyecekler daha
pahalı olacak mı veya bulunması zorlaşacak mı? Bazı türlerin nesli tükenecek mi? Buzullar eriyecek mi? Okyanuslar
daha asidik hale geldikçe deniz yaşamına ne olacak? İklim değişikliğinin farklı bölgelerin yaşanabilirliği ve ekonomisi
üzerindeki etkisi nedir? 

Bunlar günümüzde insan ırkının ciddi olarak odaklanması gereken bazı çarpıcı sorular olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kitabın birinci bölümünde bahsedildiği gibi, insan faaliyetlerinin atmosferdeki sera gazlarının oranını artırmada büyük
etkisi vardır, daha da önemlisi, sıkıntının kaynağı açık ara karbondioksit gazıdır.
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İnsanların günlük hayatta yaptıkları; araba kullanmak, evlerini ısıtmak, pizza pişirmek gibi sıradan faaliyetleri
dünyanın küresel iklimini değiştirmekte ve bu kadar basit şeyler bile gezegenimizde çok büyük ve uzun süreli
değişimlere neden olmaktadır. Bu değişikliklerin gelecekte insan toplumları ve doğal sistemler üzerinde büyük etkisi
olabilir.

Bunlar günümüzde insan ırkının ciddi olarak odaklanması gereken bazı çarpıcı sorular olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kitabın birinci bölümünde bahsedildiği gibi, insan faaliyetlerinin atmosferdeki sera gazlarının oranını artırmada
büyük etkisi vardır, daha da önemlisi, sıkıntının kaynağı açık ara karbondioksit gazıdır. İnsanların günlük hayatta
yaptıkları; araba kullanmak, evlerini ısıtmak, pizza pişirmek gibi sıradan faaliyetleri dünyanın küresel iklimini
değiştirmekte ve bu kadar basit şeyler bile gezegenimizde çok büyük ve uzun süreli değişimlere neden olmaktadır.
Bu değişikliklerin gelecekte insan toplumları ve doğal sistemler üzerinde büyük etkisi olabilir.

Önceleri jeofiziksel değişimlerin belirlenmesine odaklanılırken, günümüzde çalışmaların odak noktası bunların insan
ve diğer canlı sistemler üzerindeki etkilerini tahmin etmeye yönelmiştir. Günümüzde insanlar zorunlu bir şekilde
küresel ısınma ve iklim değişiklikleri hakkında daha fazla merak etmekte ve çalışmalar yapmaktadırlar. Küresel
ısınmanın önemli etkileri nelerdir? Küresel ısınmanın, finansal krizlere etkileri ne derece olabilir? Gibi sorular ile
William Nordhaus, iklim değişikliği ile ilgili temel endişeleri ve bunları tahmin etmenin ne kadar zor olabileceğini
vurgulamaktadır.

Tarım ve sağlık toplumun merkezinde yer alan kavramlar olduğundan, bu kavramlar temel kaygılardan biridir ve The
Climate Casino bu kavramlara odaklanmıştır. Bu kavramların ortak bir özelliği olduğunun düşünülmesinin nedeni,
önümüzdeki yıllarda hızlı teknolojik ve sosyal değişimlerden etkilenecek olmalarıdır. Bunun ötesinde, teknolojilerin
ve insan kararlarının artan önemi, iklimin bu sektörler üzerindeki etkisini zamanla azaltacaktır. Bu nedenlerle,
çalışmalar ve tartışmalar, insan adaptasyonu ve iklim değişikliği kavramları arasındaki rekabete odaklanacaktır.

Doğal olarak tarım, iklim değişikliğinden en fazla etkilenmesi beklenen alanların başında gelmektedir. Toprağın
verimsizliği ve çölleşmesi insanı doğrudan etkileyeceğinden iklim değişikliği ve küresel ısınmanın tarım arazilerini
ne derece verimsiz hale getireceği ve insanoğlunun her geçen gün ne kadar tarım arazi kaybedeceği merak konusu
olmaya başlamıştır. Bir diğer önemli faktör de tarım sektörünün, tarımsal bilgi düzeyi yüksek, teknolojik olarak
gelişmiş ülkelerde hala önemli bir sektör olmasıdır.

Küresel ısınma ve mevsimsel değişikliklerden büyük ölçüde etkilenmesi beklenen bir diğer alan ise sağlık
sektörüdür. Bu olumsuzlukların yetersiz beslenme, sıcak stresi, hava kirliliği ve sıtma gibi tropikal hastalıkların
artmasına ve daha hızlı yayılmasına neden olacağından endişe edilmektedir. Bu konuda çeşitli kaynaklarda farklı
afet senaryoları yer almaktadır. Ancak tarım alanında olduğu gibi bu alanda da öngörülerin arkasındaki varsayımlar
ve iddialar dikkatle araştırılmalı, hafifletici faktörler ve uyarlamalar incelenmelidir.

Bunun için sağlık sektöründeki gelişmeler öncesine göre sorunların çözülme oranı açısından ne kadar ilerleme
sağlandığı ya da daha da önemlisi ekonomik büyüme ile birlikte gelişen tıbbi teknolojilerin bu sorunların
giderilmesinde ne derece etkili olabileceği sorulmalıdır.
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Tarım veya sağlık sektörü gibi yönetilebilir alanlara ek olarak, okyanusların kirlenmesi, deniz seviyelerinin
yükselmesi, buzulların erimesi, kasırgaların sayısının ve yoğunluğunun artması gibi insanların yönetilmesinin daha
zor olduğu alanlar ve yaban hayatı ve doğal ekosistemleri etkileyen, ayrıca dikkate alınması gereken konular da
mevcuttur. İklim değişikliğinin gezegene etkilerini daha detaylı anlatabilmek için en önemli konulardan biri
yönetilebilir ve yönetilmesi daha zor olan sistemleri iyi analiz etmek ve aralarındaki farkları belirlemektir. İklim
değişikliği ile başa çıkmak için üç yaklaşım vardır. Ekonomik araştırmalar, ülkelerin verimli ve doğru zamanda
uygulayacakları kontrol stratejileri ile uygulanacak iklim değişikliği projelerinin nispeten ucuz olabileceğini
göstermektedir.

Önceleri jeofiziksel değişimlerin belirlenmesine odaklanılırken, günümüzde çalışmaların odak noktası bunların insan
ve diğer canlı sistemler üzerindeki etkilerini tahmin etmeye yönelmiştir. Günümüzde insanlar zorunlu bir şekilde
küresel ısınma ve iklim değişiklikleri hakkında daha fazla merak etmekte ve çalışmalar yapmaktadırlar. Küresel
ısınmanın önemli etkileri nelerdir? Küresel ısınmanın, finansal krizlere etkileri ne derece olabilir? Gibi sorular ile
William Nordhaus, iklim değişikliği ile ilgili temel endişeleri ve bunları tahmin etmenin ne kadar zor olabileceğini
vurgulamaktadır.

Tarım ve sağlık toplumun merkezinde yer alan kavramlar olduğundan, bu kavramlar temel kaygılardan biridir ve The
Climate Casino bu kavramlara odaklanmıştır. Bu kavramların ortak bir özelliği olduğunun düşünülmesinin nedeni,
önümüzdeki yıllarda hızlı teknolojik ve sosyal değişimlerden etkilenecek olmalarıdır. Bunun ötesinde, teknolojilerin
ve insan kararlarının artan önemi, iklimin bu sektörler üzerindeki etkisini zamanla azaltacaktır. Bu nedenlerle,
çalışmalar ve tartışmalar, insan adaptasyonu ve iklim değişikliği kavramları arasındaki rekabete odaklanacaktır.

Doğal olarak tarım, iklim değişikliğinden en fazla etkilenmesi beklenen alanların başında gelmektedir. Toprağın
verimsizliği ve çölleşmesi insanı doğrudan etkileyeceğinden iklim değişikliği ve küresel ısınmanın tarım arazilerini ne
derece verimsiz hale getireceği ve insanoğlunun her geçen gün ne kadar tarım arazi kaybedeceği merak konusu
olmaya başlamıştır. Bir diğer önemli faktör de tarım sektörünün, tarımsal bilgi düzeyi yüksek, teknolojik olarak
gelişmiş ülkelerde hala önemli bir sektör olmasıdır.

Küresel ısınma ve mevsimsel değişikliklerden büyük ölçüde etkilenmesi beklenen bir diğer alan ise sağlık
sektörüdür. Bu olumsuzlukların yetersiz beslenme, sıcak stresi, hava kirliliği ve sıtma gibi tropikal hastalıkların
artmasına ve daha hızlı yayılmasına neden olacağından endişe edilmektedir. Bu konuda çeşitli kaynaklarda farklı
afet senaryoları yer almaktadır. Ancak tarım alanında olduğu gibi bu alanda da öngörülerin arkasındaki varsayımlar
ve iddialar dikkatle araştırılmalı, hafifletici faktörler ve uyarlamalar incelenmelidir.

Bunun için sağlık sektöründeki gelişmeler öncesine göre sorunların çözülme oranı açısından ne kadar ilerleme
sağlandığı ya da daha da önemlisi ekonomik büyüme ile birlikte gelişen tıbbi teknolojilerin bu sorunların
giderilmesinde ne derece etkili olabileceği sorulmalıdır.

Tarım veya sağlık sektörü gibi yönetilebilir alanlara ek olarak, okyanusların kirlenmesi, deniz seviyelerinin
yükselmesi, buzulların erimesi, kasırgaların sayısının ve yoğunluğunun artması gibi insanların yönetilmesinin daha
zor olduğu alanlar ve yaban hayatı ve doğal ekosistemleri etkileyen, ayrıca dikkate alınması gereken konular da
mevcuttur.



Ekonominin genel büyümesi yavaşlatılabilir, ancak bu kesinlikle tercih edilmeyen ve tavsiye edilmeyen yoldur.
İnsanların enerji tüketimi azaltılabilir. Ancak insanların rahat yaşamlarından vazgeçmek istememeleri bu
yaklaşımı zorlaştırmaktadır. Öte yandan, enerji tüketimi %70-80 oranında azaltılsa bile karbon salınımını sıfıra
indirmek mümkün görünmemektedir.
Mal ve hizmet üretiminde karbon yoğunluğunu azaltmak başka bir yaklaşımdır, ancak bu üretim süreçlerinin ne
olduğundan çok nasıl değiştiği ile ilgilidir.
Son yaklaşım, hem hacim hem de maliyet açısından en büyük yaklaşım olan karbonun atmosferden
uzaklaştırılmasıdır. Son yaklaşım olarak, yanma sonrası karbondioksitin uzaklaştırılmasıdır. 

İklim değişikliğinin gezegene etkilerini daha detaylı anlatabilmek için en önemli konulardan biri yönetilebilir ve
yönetilmesi daha zor olan sistemleri iyi analiz etmek ve aralarındaki farkları belirlemektir. İklim değişikliği ile başa
çıkmak için üç yaklaşım vardır. Ekonomik araştırmalar, ülkelerin verimli ve doğru zamanda uygulayacakları kontrol
stratejileri ile uygulanacak iklim değişikliği projelerinin nispeten ucuz olabileceğini göstermektedir.

Bu üç yaklaşımdan ilki, iklim değişikliğini önlemek veya yavaşlatmak yerine artan dünya sıcaklığına uyum
sağlamayı içerir. Adaptasyon terimi, insanların ve diğer canlı sistemlerinin iklim değişikliğinin neden olduğu
olumsuz etkilere uyum sağlamasını ve bu olumsuz etkilerden kaçınmasını veya önlenmesini içeren ayarlamaları
ifade eder. Ancak, iklim değişikliğiyle mücadele için sadece adaptasyona güvenmek ve başka bir önlem almamak
mantık dışı olacaktır. Bu yaklaşım genellikle iklim değişikliğinin etkilerinin tahmin edilenden daha küçük olacağını
düşünenler ve iklim değişikliğini azaltmanın çok pahalı olacağını düşünenler tarafından tercih edilmektedir.

İkinci yaklaşım, soğutma elemanları kullanarak karbondioksit kaynaklı ısınmayı dengelemeyi amaçlayan
jeomühendisliktir. Jeomühendisliğin modern teknolojileri kullanarak dünyanın fiziksel ve kimyasal özelliklerinde
değişiklikler yaparak küresel ısınmayı durdurması veya yavaşlatması mümkün müdür? Bu soru bilim adamlarının
hala araştırdığı bir konudur. Jeomühendisliğin kısmen etkili olduğu düşünülse de hala tanımlanamamakta ve
potansiyel olarak tehlikeli yan etkileri olabileceği tahmin edilmektedir.

Uluslararası müzakerelerde en çevresel ve en çok üzerinde durulan üçüncü yaklaşım, atmosferdeki karbondioksit
ve diğer sera gazlarının emisyonlarını ve konsantrasyonlarını azaltmaya yönelik eylemlerden oluşmaktadır. Bu
yaklaşımın olumlu yönü çevre dostu olması iken, kısa vadede en pahalı yöntem olduğu için uygulanması daha zor
ve daha az tercih edilmektedir. Ancak yapılan araştırmalar, uygulamalar ve müzakereler sonucunda ilk iki
yaklaşımın yeterince tatmin edici olmadığı ileri sürülmektedir. Tek uzun vadeli ve en doğru çözümün sera gazı
birikimini tersine çevirmeye dayalı üçüncü yaklaşım olacağı fikri yaygın olarak desteklenmektedir.

Karbondioksit emisyonlarını azaltmak için dört farklı yaklaşım vardır. Bu dört yaklaşımdan kısaca bahsetmek
istersek:

Ekim/ Kitap İncelemesi



Bilimin gelişmesiyle birlikte insanoğlu, kontrolsüz iklim değişikliğinin yaratabileceği tehlikeyi anlamaya ve bilim
insanlarının ve politika yapıcıların çalışmaları doğrultusunda çözümler bulmaya çalışmaktadır. Dünyanın farklı
bölgelerinden gelen ve iklim değişikliği konusunda olumsuz sonuçlar gösteren raporlara dayanarak, dünya
liderlerinin çoğu, sıcaklık artışlarını sınırlama yaklaşımına odaklanmayı kabul etmiştir. İklim değişikliği politikasına
yönelik hedeflerin seçilmesi ve uygulanması ne yazık ki göründüğü kadar kolay değildir. İzlenecek en iyi hedef,
durumlara gerçekçi bir şekilde yaklaşılması ve maliyetlerin minimumda tutulması şeklinde olacaktır. Ancak
ekonomik yeterlilik olmadan iklim politikalarının çoğunun gerçekleştirilemeyeceği de bir gerçektir.

İklim değişikliğine en mantıklı yaklaşım, ekonomistlerin de kullandığı, maliyetleri azaltma ile iklim zararlarını
dengelemeye çalışan maliyet-fayda analizi gibi görünmektedir. İnsanlar bu yöntemi günlük yaşamlarında bilinçli veya
bilinçsiz olarak sıklıkla kullanırlar. Örneğin, evinizin altındaki marketin bir ürünü bir km uzaktaki marketten on lira
pahalı sattığını varsayalım, evinizin altındaki marketten mi almayı tercih edersiniz yoksa uzaktakine mi gidersiniz? On
lira fark için diğer markete gitmeye değeceğini düşünür müsünüz? İnsanoğlu günümüzde iklim değişikliğini
yavaşlatmak için benzer ikilemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Climate Casino, bu yöntemle yapılandırılmış örnekler
içermekte ve uygulamanın nasıl olması gerektiğini ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Nordhaus, son bölümde iklim inkarı ve iklim politikasının önündeki engeller olmak üzere iki ana fenomeni
sorunsallaştırmıştır. Nordhaus, ilk etapta iklim krizine yönelik yanlış inanışlara ve yarattığı hareketsizliğe neden olan
dinamiklere net bir şekilde ışık tutmaktadır. Bu bölümde, iklim inkarına ilişkin çeşitli nedenler ortaya konulmakta ve
halihazırda olgunlaşan iklim biliminin sorgulanmasına neden olan en önemli faktörün Amerika Birleşik Devletleri ve
Rusya gibi ülkelerdeki mevcut siyasi kutuplaşmaları olduğu belirtilmektedir. 

Nordhaus, insanların iklim değişikliğine karşı tutumlarının şekillenmesinde rol oynayan faktörleri de ayırt etmektedir.
Eğitim, kişisel değerler, önyargı ve politik ideoloji gibi kavramlar arasında kalın bir çizgi çizmekte ve bu kavramların
hepsinin insanlar üzerinde farklı düzeylerde etkiye sahip olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte kitapta, hızlanan
siyasi kutuplaşma, insanların inanç ve tutumlarına nüfuz ettikçe, bilimin uyarılarına göre hareket edenler ile onu
görmezden gelenler arasında büyük bir uçurum oluştuğu da belirtiliyor. Aynı zamanda ülkelerin siyasi söz
sahiplerinin uyguladığı farklı çevre politikalarının daha da büyük kafa karışıklıklarına yol açtığı belirtiliyor.

Nordhaus, özellikle yoksul bölgeler ve zaten dezavantajlı gruplar iklim değişikliğinin çok ağır etkileriyle karşı karşıya
kaldığından bahsederken, sera gazlarının birikiminin yarım yüzyıl sonra tehlikeli etkileri olacağı için nesiller arası
adaleti sağlamak adına acilen harekete geçilmesi gerektiğini belirtiyor. Yazar son olarak bütün bu olumsuzluklara ve
zorluklara rağmen herkesin hayalindeki mutlu son olarak bir gün, karbon emisyonlarını ve düşük karbon
teknolojilerini cezalandıran güçlü bir ekonomik mekanizmanın oluşturulabileceğine ve kıymetli gezegenimizi koruyup
ve kurtarabileceğimize inanıyor.

Ekim/ Kitap İncelemesi



Mezunlarımızdan Haberler

Merhaba! Ben Sevda Sevimli! 
Lise eğitimimi İstanbul Bağcılar ilçesinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Web Tasarımı
Bölümü’nde tamamladım. Aynı dönemde, Garanti Bankası’nın Genel Müdürlüğü’nde staj yapma fırsatı
yakaladım. Yakın çevremin bankacılık alanında çalışmaları ve en önemlisi yapmış olduğum stajın etkisiyle
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nde okuma kararı aldım. 2018 yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ),
Uygulamalı Bilimler Fakültesi (UBF), Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nü tam burslu olarak kazandım. 

Eğitim- öğretim hayatım süresince kendimi alanımda
geliştirmek adına farklı eğitimlere, seminerlere katılım
sağladım ve ve söz konusu alanlarda sertifika aldım. Bana
alanımda kendimi geliştirme fırsatı tanıyan başta
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Lokman
Kantar hocam olmak üzere bütün bölüm öğretim üyelerine
ve araştırma görevlisi hocalarımıza teşekkürü borç bilirim.
Henüz eğitimim devam ederken aldığım sertifikalar
sayesinde iş ve staj başvurusunda bulunduğum birçok
yerden olumlu dönüşler aldım. Deneyim kazanmak adına
acentede 1,5 yıllık staj yaptım. Ayrıca üniversitemizde
faaliyet gösteren Gelişim Finans ve Yatırım Kulübü’ne üye
oldum ve Kulübümüzün sosyal sorumluluk projesinde yer
aldım. 2021-2022 öğretim döneminde üniversitemiz
bünyesinde gerçekleştirilen ‘‘Lider Öğrenci Eğitim’’
programına katılarak ilgili alanda eğitim alma fırsatı da
yakaladım. Akademik anlamda farklı çalışmalarda yer
aldım. Arş. Gör. İlknur Külekçi ve Arş. Gör. Safiye Top
Hocalarımızın danışmanlığında sınıf arkadaşlarımla
TÜBİTAK 2242 Program kodlu proje yarışmasına ‘‘Finansal
Okuryazarlık’’ temasında katılım sağladık. Proje
kapsamında yaptığım her bir araştırmanın ve literatür
taramasının kişisel gelişimime çok faydası oldu. Dolu dolu
geçirdiğim bir öğretim hayatı oldu… 

Eğitim- öğretim hayatım süresince desteklerini, tecrübelerini benden esirgemeyen tüm bölüm
hocalarıma, İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik ve idari personeline çok teşekkür ederim. 



Sektör Söyleşisi

“Eğitim oranı arttıkça insanların sigorta ihtiyaçlarını karşılamak
için çaba harcadıklarını ve risklerini teminat altına alma

konusunda istekli ve bilinçli olduklarını görüyoruz.”

İSAD (İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği) Yönetim Kurulu
Başkanı Berrin Dinç: 

Sayın Berrin Dinç, öncelikle UBF Aylık e-Bülten söyleşi
talebimizi kabul ettiğiniziçin teşekkür edriz. Bizlere,
kendinizden ve sektöre girişinizden bahseder misiniz? 

İş hayatına bir ilaç firmasında başladım ve sağlık
sektöründe çalışıyor olmayı seviyordum. Bu sayede insan
ilişkilerinin ve insanlara fayda sağlamanın beni mutlu
ettiğini farkettim. Sonra Allianz Sigorta merkez ofisinde
çalışmaya başladım. 

Bir müddet sonra kendi acentemi açtım ve 28 yıldır iş
hayatındayım. Yıllar boyunca sağlık, kasko ve hayat
sigorta branşlarında insanların kendisini koruma altında
ve güvende hissetmesini sağlamak için çalışmaktayım.
Şimdi ise İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD)
başkanı olarak acentelerin önemi ve değerini
anlatmaktayım. Mesleğe duyulan itibarı ve sigorta
bilincini arttırmak amacıyla faaliyetler yürütmekteyiz.
Dernekteki görevim sayesinde kişilerin kendi haklarını
korumalarına destek olmaktan mutluluk duymaktayım.



Sektör Söyleşisi

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği’nin (İSAD) sektördeki misyonu nedir? 

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği 60 yıllık her zaman öncü olmuştur. Dernek üyelerimiz arasında birçok
duayen acentelerinkurucu üyeleri ve yönetimkademesindeki kişiler yer almaktadır. İSAD sektöre duyulan
güveni arttırarak, sigorta branşlarının tanıtımlarını yapmaya odaklanıp üretimi arttırmak için çalışıyoruz.
Sigorta acenteleri arasındaki düzen, birlik ve uyumu sağlama misyonunu üstlenmekteyiz.   

Sayın Berrin Dinç, okuyucularımıza Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) ve faaliyetleri
hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Benim de aynı zamanda halen Başkan Yardımcısı olarak görev aldığım federasyonda, başta sigorta
sektörü olmak üzere ilgili kurumlara hizmet vermek amacıyla kurulmuş bulunan TÜSAF, tüm Türkiye
genelinde en büyük sivil toplum kuruluşudur. Türkiye'deki sigorta acentelerini bir çatı altında toplayarak
tanışma ve kaynaşmalarını ayrıca mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirme misyonunu
taşımaktadır. Federasyon bünyesinde 39 il derneğini bulundurmaktadır. (TÜSAF hakkında geniş bilgiye
https://www.tusaf.org.tr/ adrsinden ulaşabilirsiniz.)

Pandemi döneminde en çok etkilenen ve adapte olan sektörlerden birisi de sigorta sektörü olmasının
sebepleri sizceleri nelerdir? 

2020 yılı başından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi küresel ekonomiyi derinden
etkilemiş ve Türkiye ekonomisi de bu süreçte önemli kayıplar yaşamıştır. Türk sigorta sektörü 2020
yılında diğer birçok sektörün aksine güçlü bir büyüme performansı göstermiş ve teknik sonuçlarını
iyileştirmiştir. Bununla birlikte, teknik sonuçlardaki iyileşmenin aksine Türk sigorta sektörünün uzun
yıllardır süregelen yapısal problemleri pandemi döneminde de varlığını sürdürmüştür; ancak tüketicinini
artan sağlık endişeleri sektörü canlandırsa da Pazar büyüklüğüne etkisi oransal olarak artmadı.

Sayın Dinç, Sigortacılık sektöründe istihdam potansiyelinin geleceği konusunda düşünceleriniz
nelerdir? 

Türkiye’de sigorta sektörü gelişmekte olan önemli bir sektördür. Sigorta sektöründe sigorta şirketleri,
reasürans şirketleri, sigorta aracıları (sigorta acenteleri ve sigorta brokerleri), aktüerler ve sigorta
eksperleri faaliyet göstermektedir. Sigorta sektörü yapısıyla önemli bir istihdam alanı oluşturmakta ve elli
binin üzerinde kişiye istihdam sağlamaktadır. Sigorta sektörü gelişmeye açık olan bir alan oluşturduğu
için şimdi ve gelecekte çok sayıda eğitimli personele ihtiyaç duyacaktır. 

https://www.tusaf.org.tr/


www.isad.org.tr

Sektör Söyleşisi

Covid-19 Pandemi döneminde artan dijitalleşmenin sigorta
şirketleri çalışanlarına ve sigorta acentelerine uzun vadede
nasıl etkileyeceğini öngörmektesiniz?

Sigorta sektöründe dijitalleşme günümüzde tüm sektörlerde
olduğu gibi çok önemsenmekte ve ön plana alınmaktadır.
Ancak sektörel gereksinimlerde önceliğimiz tüketicilerle
birebir temas ve önemsedikleri öncelikleri. Bu ihtiyaçlar
hiçbir zaman dijitalleştirilemiyor. Örneğin bir kadının sağlık
sigortası ile ilgili ihtiyaçlarını belirlerken hamile kalmak
isteyip istemediğinin veya ne zaman hamile kalmayı
planladığını bile sorgulamamız gerekiyor. Yani sigorta
sektöründe kişiye özel ihityaç ve istekleri doğrultusunda
ürün belirliyoruz. Bu nedenle sigorta sektöründen insan
faktörünü kaldırmanız mümkün değil. Online satış
yaptıklarını söyleyen firmalar bile büyük büyük müşteri
iletişim hatları ile hizmet veriyorlar. Acenteler bu noktada,
sektörün, çok daha rahatlacı bir ayağını oluşturuyor.
Sigortalılar en zor anlarında kiminle iletişim kuracaklarını ve
kendileriyle ne şekilde ilgilenileceğini çok net biliyorlar.

www.tusaf.org.tr

Penetrasyon (sigortalılık oranı) gerek zorunlu gerekse ihtiyari sigortalarda beklenilen oranlara
ulaşamamaktadır Türkiye'de bu oranın düşük olma sebepleri neler olabilir?

Sigortalılık oranını belirleyen en önemli unsur aslında Türkiye’nin sosyoekonomik yapısı ve eğitim
durumudur. Eğitim oranı arttıkça insanların sigorta ihtiyaçlarını karşılamak için çaba harcadıklarını ve
risklerini teminat altına alma konusunda istekli ve bilinçli olduklarını görüyoruz. Eğitimli insaların gelir
düzeylerinin daha iyi bir konuma gelmesi Türkiye’de sektörel bazda büyümenin çok rahat olacağını bize
göstermektedir.



Sektör Söyleşisi

BES'te yeni mevzuat düzenlemesiyle 18 yaşından küçükler bireyler sisteme katılabilmektedir. Türkiye’de
bu düzenlemenin uzun vadede etkileri neler olabilir?

2021 yılı içinde yapılan 18 yaşından küçüklerin de sisteme dahil olmasına izin veren düzenlemeler
neticesinde, bireylerin hayatının her aşamasında tasarruf ihtiyacını karşılayacak şekilde bireysel emeklilik
sistemi hayata revize edilmiştir. Olumlu etkileri ekonomik açıdan mutlaka olacaktır, uzun süreli yatırımlara
her zaman ekonominin ihtiyacı vardır. Türkiye’de tüketiciler açasından bu bilinç oluşabilecek mi onu da
süreç içinde göreceğiz. Ülke olarak her türlü birikime yönlendirilme konusunda desteğe her zaman
ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bu düzenlemenin sektör ve toplum için uzun vadede olumlu
sonuçlarının olacağını umuyoruz.

Yeni mezun olmuş ve sigorta sektörüne ilgi duyan sigortacı adaylarına kendilerini geliştirmeleri ve hayat
boyu öğrenmeye devam etmeleri için önerileriniz nelerdir? 

Sigortacılık gelişime açık bir sektördür. Bu sektördeki gelişmeleri takip etmek, sektördeki her bileşeni
önemsemek çok önemlidir. Sektörü bir bütün olarak ele alıp, geniş bir perspektif ile tüm güncel hareketleri
takip ederseniz, çok eğlenceli ve kariyerlerinizi güçlendireceğiniz, ufku çok açık olan bir gelecek sizleri
beklemektedir.

Sayın Berrin Dinç, UBF Aylık e-bültene zaman ayırdığınız ve verdiğiniz kapsamlı bilgilere çok teşekkür
ederiz.

Ben de Geişim Üniverisitesi Uygulaalı Bilimler Fakültesine bu söyleşi için teşekkür ederim.

Berrin DİNÇ

İstanbul'da doğdu, İstanbul Üniversitesi İktisat
ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler ve
İşletme Fakültesinden mezun oldu. Çalışma
hayatına ilaç sektöründe başlayıp sigorta
sektörüne transfer oldu. 2007 yılından beri
Allianz Sigorta Acentesi olarak faaliyet
gösteriyor. Dinç 2019 yılından beri İSAD
Başkanlığı ve 2020 yılında ise TÜSAF Başkan
Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir."

Söyleşi:
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Özcan 
UBF Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü  
&
Arş. Gör. İlknur Külekçi
UBF Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 



Sektör Haberleri Sayfaları Öğrenci Ekibi: 
Aslı Meşinci-Ceren Yalçın- Elif Açar- Emine Karanfil-Esma Avcı-Ezgi Sekmen-İremnur Kamalı 

Sektörden Kısa Kısa...

Yolcu360 ile Mutlu Yollar Dizisi Başladı! 
Gerçek yol hikâyeleri, Yolcu360 ve Var Böyle Tipler işbirliğiyle 12 bölümlük bir diziye dönüştürüldü. 
Yolcu360, Var Böyle Tipler Kurucusu Kıvanç Talu ile işbirliği yaparak #MutluYollar sloganını diziye
dönüştürdü. “Çıkılan her yolun bir hikâyesi var. Bu hikâyelerin mutlu sonla bitmesi için yıllardır 7/24
misafirlerimiz için çalışıyoruz” diyen Yolcu360, yol hikâyelerini #MutluYollar adıyla markanın sosyal
medya kanallarından paylaşılmaya başladı. 
Haberin Linki: https://www.pazarlamasyon.com/yolcu360-ile-mutlu-yollar-dizisi-basladi, E.T.23.10.2022

 Trendyol’dan Sürdürülebilirlik Yol Haritası... 
Trendyol, sürdürülebilir gelecek ve toplum için değer yaratma hedefiyle hazırladığı uzun dönemli
Sürdürülebilir Etki Planı’nı açıkladı. Trendyol Sürdürülebilir Etki Planı, Türkiye e-ticaret ekosisteminde
hazırlanan ilk ve en kapsamlı plan olma özelliğini taşıyor. Trendyol, sürdürülebilirlik stratejisindeki öncelik
alanlarını “dünya” ve “insan” olarak iki ana başlık altında toplayarak kapsayıcı ve uygulanabilir olmasını ve
doğa üzerindeki ayak izini azaltmayı amaçlıyor. Dünya ve insana dair öncelikli konular; “Ambalaj Yönetimi,
Satıcı ve Tedarikçi Uyumluluğu, Atık Yönetimi, Ürün Çevresel Etkisi, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Ürün
Güvenliği ve Kalitesi, Yetenek Geliştirme ve Elde Tutma, Toplumsal Yatırımlar, Karbon Emisyonları ve
Sürdürülebilir Ürün Seçenekleri” olarak belirlendi.

Haberin Linki: https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/trendyol-surdurulebilirlik/ E.T.23.10.2022

Instagram, 15 dakikanın altında paylaşılan videoları artık Reel olarak yayınlayacak. 
Bu düzenleme ile Instagram'da paylaşılan videoalar ve Reels paylaşımları bir arada toplanacak. Şuan
deneme aşamasında olan düzenleme, önümüzdeki dönemlerde kalıcı olacak. Profil gizliliği olmayan
kullanıcıların videoları bu sayede, tüm kullanıcılara açık hale gelecek. 
Daha fazla bilgi için linke tıklayınız. 
Haberin Linki: https://www.pazarlamasyon.com/instagram-videolarina-yeni-ozellik, E.T. 23.10.2022.

 Instagram Videolarına Yeni Özellik Geldi!
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İnsani Havacılık Konferansı İstanbul’da Yapıldı... 
SHGM Genel Müdürü Kemal Yüksek, İstanbul’da düzenlenen 14. Birleşmiş Milletler Küresel İnsani
Havacılık Konferansı’na katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Yüksek, Birleşmiş Milletler Dünya
Gıda Programı’na (WFP) dahil olan Türkiye’nin, havacılık alanında sektör ile iş birliği içerisinde yapmış
olduğu katkılardan ve yardımlardan bahsetti. SHGM genel müdürü Yüksek, ICAO yetkilileri, Pakistan ve
Birleşik Arap Emirlikleri Sivil Havacılık paydaşları ile ikili görüşmeler yaptı. Konferansta ayrıca, küresel
ısınma, karbon emisyonu, havacılıkta kullanılan yakıtların durumu ve geleceği tartışılarak çözüm yolları
üzerinde görüşler bildirildi.
Haberin kaynağı: https://www.airturkhaber.com/haberler/insani-havacilik-konferansi-istanbulda-yapildi/ ,
E.T.23.10.2022

Dünyanın İlk Gezici Mutfak Festivali Omnivore Food Festival, 4
Yıl Aradan Sonra Sahnesinde Yıldızları Ağırladı...

Paris, New York, Montreal, Şangay, Moskova, Londra, Rio de Janeiro gibi dünyanın 3 kıtası ve farklı
şehirlerini gezen Omnivore Food Festival, mutfağı hiç olmadığı kadar eğlenceli kılan formatı ile yeme-içme
ile ilgilenen herkesi tek bir projede, alanında çok başarılı olan Türk şeflerle buluşturdu. Sirha Omnivore
İstanbul, 4 yıl aradan sonraMichelin yıldızlı şefleriyle 15-16 Ekim’de, Hybrid Community iş birliği ile The
Seed’de gerçekleşti. Türkiye'de ilk kez duyurulan Michelin Guide İstanbul'un 2023 restoranları ödül
töreninde 1 Michelin Yıldızı’na layık görülen Şef Maksut Aşkar ve Michelin Rehberi’nde yerini alan Şef
Murat Deniz Temel de festivalde eşsiz lezzetlerinden sunumlar gerçekleştirdi. 
Haberin Linki: https://www.gastronomiturkey.com/haber/dunyanin-ilk-gezici-mutfak-festivali-omnivore-
food-festival-4-yil-aradan-sonra-sahnesinde-yildizlari-agirladi-h15456, E.T. 23.10.2022.

Marka, Kanada'da bulunan el şeklindeki bir heykele Cheetos yerleştirdi. Kanada'nın Cheadle adlı bir
köyünde uzun süredir var olan heykeli Cheetos değelendirdi.Markanın heykel için bu köyü seçmesinin
altında ise bir sebep yatıyor. 80'li yıllarda dönemin komedyenlerinden Richard Hall, Cheetos'un parmakta
bıraktığı tozlara "cheetle" ismini vermesi ve markanın bu ismi benimsemesiyle aslında Cheadle adlı köye
yönlendirmede bulunuyor. 

Haberin Linki: https://www.pazarlamasyon.com/cheetos-tan-dev-heykel, E.T. 23.10.2022.

Cheetos'tan Dev Heykel!
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Adidas'ın Billboard'ları Koşuyor! 
Adidas yeni kampanyasında billboard'ları farklı şekilde kullandı. Koşuculara özgü olarak hazırlanan adidas
Fwd-02 Sport kulak içi kulaklıkların tanıtımını yapmak isteyen adidas, reklam ajansı M&C Saatchi
Stokholm ile farklı bir kampanyaya imza atarak İsveç sokaklarında koşan billboard'lar tasarladı.
Kampanya kapsamında, Stokholm Koşu Kulübü sporcuları billboard'ları sırtına alarak koşmaya başladı.
Billboard'larda bulunan karekodu okutabilenler ise kulaklıklarda yüzde 50 indirim yakalama fırsatına
eriştiler.Özgün olan bu kampanya sosyal medyada da ilgi görmeyi başardı. 
Haberin Linki: https://www.pazarlamasyon.com/adidas-in-billboard-lari-kosuyor, E.T. 23.10.2022.

33. Ankara Film Festivali'nin Onur Ödülleri Açıklandı! 
Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 3-11 Kasım tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenecek 33. Ankara Film Festivali, 3 Kasım akşamı MEB Şura Salonu’nda
düzenlenecek açılış töreni ile başlayacak. Festivalin açılış töreninde farklı alanlarda Onur Ödülleri sahipleri
ile buluşacak. 
Haberin Linki: https://www.haberler.com/magazin/33-ankara-film-festivali-nin-onur-odulleri-15355244-
haberi/, E.T. 23.10.2022.

Twitter artık kullanıcıların; resimleri, videoları ve GIF'leri tek bir tweet'te derlemesine izin veriyor.  Twitter
yeni getirdiği güncellemeyle birlikte artık tüm medya içeriklerini tek bir tweet ile paylaşmaya olanak
sağlıyor.Genel anlamda içeriği yükleme biçiminde çok büyük değişiklikler yok. Eklemek istenilen medyayı
seçmek için "medya" veya "gif"e tıklamak ve akışta paylaşmak yeterli oluyor. Tweet, herhangi bir
kombinasyonda dört adede kadar resim, video veya GIF'i bir arada barındırabiliyor. Güncelleme, tüm iOS
ve Android cihazlarda da kullanıma sunuldu. 
Daha fazla bilgi için linke tıklayınız. 
Haberin Linki: https://www.pazarlamasyon.com/twitter-dan-medya-iceriklerini-bir-arada-kullanabilme-
ozelligi, E.T. 23.10.2022.

Twitter'dan Medya İçeriklerini Bir Arada Kullanabilme
Özelliği...
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