
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 

düzenlenen 8. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda 

Kriz İletişimi Sempozyumu Medya Yansımaları #ifig2021 

Ana başlığı Dijital Çağda Kriz İletişimi olan 8.Uluslararası İletişim Günleri, 26-27-28 Mayıs 2021 

tarihlerinde zoom/webinar üzerinden gerçekleştirildi. 33 ayrı oturum ve 190 akademik bildirinin 

sunulduğu sempozyumda, kriz iletişimi ve yönetimi konusundaki çalışmalarıyla ün yapmış olan Prof. 

Dr. Paul Argenti (Darthmouth Üniversitesi), yine kriz iletişimi ve kriz medyası çalışmalarıyla bilinen Prof. 

Dr. Simon Cottle (Cardiff Üniversitesi), iletişim yönetişimi ve stratejisi çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. 

Ümit Atabek (Yaşar Üniversitesi), medya, iletişim ve kriz iletişimi alanında çok sayıda kitabı ve makalesi 

bulunan Doç Dr. Gregory Simons (Uppsala Üniversitesi), halkla ilişkilerde duygusal emek ve empati 

konusundaki araştırmalarıyla tanınan Dr. Liz Yeomans (Leeds Beckett Üniversitesi) ve gerek halkla 

ilişkiler sektöründeki profesyonel çalışmalarıyla gerekse de akademik alana katkılarıyla bilinen Fügen 

Toksü (Türkiye Halkla İlişkiler Derneği-TÜHİD) yer aldı. 

 

TV 

TRT HABER: "Dijital çağda kriz iletişimi ne ifade ediyor?" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YSDgTe8EFGI&ab_channel=%C3%9Csk%C3%BCdar%C3%9

Cniversitesi 

https://www.youtube.com/watch?v=YSDgTe8EFGI&ab_channel=%C3%9Csk%C3%BCdar%C3%9Cniversitesi
https://www.youtube.com/watch?v=YSDgTe8EFGI&ab_channel=%C3%9Csk%C3%BCdar%C3%9Cniversitesi


 

 

Gazeteler 

 Yeni Akit: "Ön hazırlığı olanlar krizi daha rahat atlatıyor" 

 

 

 



 

 

Sözcü: "Krizin en güçlü yeri en zayıf halkasıdır" 

 

Doğru Haber: Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Ön hazırlığı olanlar krizi daha rahat atlatıyor" 

 

 



 

 

Bizim Anadolu: Covid-19, küresel kriz için bir uyanış çağrısı! 

 

 

 

 



SON-AN: Psikoloji temalı diziler psikolojimizi nasıl etkiliyor 

 

 

İnternet Haber Siteleri 

Krizlerle boğuşan siyasetçi ve gazetecilere duyuru – Kemal Öztürk 

 



https://www.haberturk.com/yazarlar/kemal-ozturk/3084078-krizlerle-bogusan-siyasetci-ve-

gazetecilere-duyuru 

Psikoloji temalı diziler psikolojimizi nasıl etkiliyor? 

http://www.gazetevatan.com/psikoloji-temali-diziler-psikolojimizi-nasil-etkiliyor--1393557-

saglik/ 

http://www.detaykibris.com/psikoloji-temali-diziler-psikolojimizi-nasil-etkiliyor-257238h.htm 

“Ön hazırlığı olanlar krizi daha rahat atlatıyor” 

https://www.yeniakit.com.tr/haber/on-hazirligi-olanlar-krizi-daha-rahat-atlatiyor-

1544250.html 

“Dijital Çağda Kriz İletişimi” tartışmaya açılıyor… 

https://www.marketingturkiye.com.tr/etkinlikler/dijital-cagda-kriz-iletisimi-tartismaya-

aciliyor/ 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Ön hazırlığı olanlar krizi daha rahat atlatıyor” 

https://www.paraanaliz.com/2021/ekonomi/prof-dr-nevzat-tarhan-on-hazirligi-olanlar-krizi-

daha-rahat-atlatiyor-g-6201/ 

https://www.haberx.com/post/683842/prof-dr-nevzat-tarhan-on-hazirligi-olanlar-krizi-daha-

rahat-atlatiyor 

İletişim dünyası 8. Uluslararası İletişim Günleri'nde masaya yatırılıyor 

https://tr.investing.com/news/markets/oku-2140168 

Üsküdar medyayı konuştu 

https://www.gazetedamga.com.tr/uskudar-haberleri/uskudar-medyayi-konustu-h63905.html 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan "Krizin En Güçlü Yeri En Zayıf Halkasıdır" 

https://www.akasyam.com/prof-dr-nevzat-tarhan-krizin-en-guclu-yeri-en-zayif-halkasidir-

179438/ 

Pandemide yöneticiler daha çok empati yapmaya başladı 

http://www.sigortadunyasi.com.tr/2021/05/31/pandemide-yoneticiler-daha-cok-empati-

yapmaya-basladi/ 

Medyada pandemi haberciliği nasıl olmalı? 

https://www.winally.com/2021/05/medyada-pandemi-haberciligi-nasil-olmali/ 

Pandemiyle 8. Uluslararası İletişim Günleri’nde masaya yatırılıyor 

https://www.anamurekspres.com/haber/pandemiyle-8-uluslararasi-iletisim-gunlerinde-

masaya-yatiriliyor-5742.html 

Kriz dönemlerinde fırsatlara odaklanılmalı ve tehlikenin önü alınmalı 

https://www.meydannet.com/haber/prof-dr-paul-a-argenti-kriz-donemlerinde-firsatlara-

odaklanilmali-ve-tehlikenin-onu-alinmali-94084.html 
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Kriz döneminde ilk olarak fırsatlara odaklanılmalı 

http://www.netmedya.com/?sayfa=haber&id=14161240 

https://www.sondakika.com/haber/haber-kriz-doneminde-ilk-olarak-firsatlara-odaklanilmali-

14161240/ 

https://www.haberler.com/kriz-doneminde-ilk-olarak-firsatlara-odaklanilmali-14161240-

haberi/ 

 

Twitter 

Sempozyum boyunca fakültemizin @if_uskudar hesabından 67 Tweet ve Retweet atılmıştır. 
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Facebook 

Sempozyum boyunca fakültemizin @if.uskudar hesabından 27 ileti atılmıştır. 

 

 

Instagram 

Sempozyum boyunca fakültemizin @if.uskudar hesabından 18 ileti ve Story atılmıştır. 

 


