
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Tarafından Düzenlenen 

9. Uluslararası İletişim Günleri/Dijital Çağda İletişim Çalışmaları  

Medya Yansımaları 
 

 

 

 
 

Gazeteler 

 
Bizim Anadolu: “İletişimin duayenleri Üsküdar’da buluşuyor” 

 
https://www.bizimanadolu.com.tr/ 

 

https://www.bizimanadolu.com.tr/


İnternet Haber Siteleri 
 

Habertürk: “İletişim Günlerini kaçırmayın” - Kemal Öztürk 

 

 
https://www.haberturk.com/yazarlar/kemal-ozturk/3438988-iletisim-gunlerini-

kacirmayin?utm_source=twitter&utm_medium=articleshare&utm_campaign=website 

 

 

Ajans Türk: “9. Uluslararası İletişim Günleri’nde bu yıl Dijital Çağda İletişim 

Çalışmaları Ele alınacak”  

 

 

https://www.haberturk.com/yazarlar/kemal-ozturk/3438988-iletisim-gunlerini-kacirmayin?utm_source=twitter&utm_medium=articleshare&utm_campaign=website
https://www.haberturk.com/yazarlar/kemal-ozturk/3438988-iletisim-gunlerini-kacirmayin?utm_source=twitter&utm_medium=articleshare&utm_campaign=website


 
https://ajansturkhaber.com/haber/9_uluslararasi_iletisim_gunlerinde_bu_yil_dijital_cagda_iletisim_calismalari_e

le_alinacak-147462.html 

 

 

 
Kocaeli Haber: Prof. Dr. Paul Argenti, influencer iletişimine dikkat çekti: “Tüketiciler 

akranlarına güveniyor” 

 
https://kocaelihaber.gen.tr/prof-dr-paul-argenti-influencer-iletisimine-dikkat-cekti-tuketiciler-akranlarina-

guveniyor/ 

 
 
 
 
 

 

https://ajansturkhaber.com/haber/9_uluslararasi_iletisim_gunlerinde_bu_yil_dijital_cagda_iletisim_calismalari_ele_alinacak-147462.html
https://ajansturkhaber.com/haber/9_uluslararasi_iletisim_gunlerinde_bu_yil_dijital_cagda_iletisim_calismalari_ele_alinacak-147462.html


Teferruat Gazetesi: “Üsküdar’da 9. Uluslararası İletişim Günleri” 

 

 
https://www.teferruatgazetesi.com/uskudarda-9-uluslararasi-iletisim-gunleri/ 

 
Nevzattarhan.com: “Dijitalleşmeyi yakalamak aslında geleceği yakalamaktır” 

 

 
https://www.nevzattarhan.com/prof-dr-nevzat-tarhan-dijitallesmeyi-yakalamak-aslinda-gelecegi-

yakalamaktir.html 

 

 

https://www.teferruatgazetesi.com/uskudarda-9-uluslararasi-iletisim-gunleri/
https://www.nevzattarhan.com/prof-dr-nevzat-tarhan-dijitallesmeyi-yakalamak-aslinda-gelecegi-yakalamaktir.html
https://www.nevzattarhan.com/prof-dr-nevzat-tarhan-dijitallesmeyi-yakalamak-aslinda-gelecegi-yakalamaktir.html


Yaşamhaberleri.com: “Gazeteciler, dijital çağda medyayı tartıştı” 

 

 
https://www.yeniasya.com.tr/genclik/gencler-gundemi-sosyal-medyadan-takip-ediyor_564308 

 

Rehber Gazetesi: “Prof. Dr. Paul Argenti:  Şirketler, iletişimi ve söylemi bireylere 

kaydırmış durumda” 

 

 
https://www.didimpostasi.com/prof-dr-paul-argenti-sirketler-iletisimi-ve-soylemi-bireylere-kaydirmis-

durumda/11164/ 

 

 

https://www.yeniasya.com.tr/genclik/gencler-gundemi-sosyal-medyadan-takip-ediyor_564308
https://www.didimpostasi.com/prof-dr-paul-argenti-sirketler-iletisimi-ve-soylemi-bireylere-kaydirmis-durumda/11164/
https://www.didimpostasi.com/prof-dr-paul-argenti-sirketler-iletisimi-ve-soylemi-bireylere-kaydirmis-durumda/11164/


Ordu Yeni Dönem: “Pandemide Yaşanan Dönüşümün Etkileri De Konuşulacak” 

 

 
http://www.orduyenidonem.com.tr/genel/pandemide-yasanan-donusumun-etkileri-de-konusulacak-h16483.html 

 
Taraf 12: “9. Uluslararası İletişim Günleri, iletişimin yıldız isimlerini ağırlayacak” 

 

 
https://www.taraf12.com/haber-9-uluslararasi-iletisim-gunleri-iletisimin-yildiz-isimlerini-agirlayacak-

13287.html 

http://www.orduyenidonem.com.tr/genel/pandemide-yasanan-donusumun-etkileri-de-konusulacak-h16483.html
https://www.taraf12.com/haber-9-uluslararasi-iletisim-gunleri-iletisimin-yildiz-isimlerini-agirlayacak-13287.html
https://www.taraf12.com/haber-9-uluslararasi-iletisim-gunleri-iletisimin-yildiz-isimlerini-agirlayacak-13287.html


Diğer Haberler 
 

“Gençler gündemi sosyal medyadan takip ediyor” 

https://www.yeniasya.com.tr/genclik/gencler-gundemi-sosyal-medyadan-takip-

ediyor_564308 

 
 

“9’uncusu düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri Mde Gazeteciler, dijital çağda 

medyayı tartıştı”  

https://www.canakkaleninsesi.com/haber/9uncusu-duzenlenen-uluslararasi-iletisim-gunleri-

mde-gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti-21549.html 

 

 

Prof. Dr. Paul Argenti, influencer iletişimine dikkat çekti: “Tüketiciler akranlarına 

güveniyor” 

https://yeniistiklal.com/haber/prof-dr-paul-argenti-influencer-iletisimine-dikkat-cekti-

tuketiciler-akranlarina-guveniyor-513838 

 

 

“Gazeteciler, dijital çağda medyayı tartıştı” 

https://www.asimetrikhaber.com/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti/13977/ 

 

 

Nevzat Tarhan: “Metaverse ciddi bir küresel proje” 

https://afyononlinehaber.com.tr/2022/05/16/nevzat-tarhan-metaverse-ciddi-bir-kuresel-proje-

52631/ 

 

 

Prof. Dr. Paul Argenti, influencer iletişimine dikkat çekti: “Tüketiciler akranlarına 

güveniyor” 

https://www.haberasir.com/haber/15232/prof-dr-paul-argenti-influencer-iletisimine-dikkat-

cekti-tuketiciler-akranlarina-guveniyor.html 

 

 

“Dijital Çağda Medyanın Geleceği” 

https://www.avrupagazete.co.uk/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti 

 

“Gazeteciler, dijital çağda medyayı tartıştı” 

https://www.haberhurriyeti.com/haber/10364571/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti 

 

“Gazeteciler, dijital çağda medyayı tartıştı” 

https://www.ufukgazetesi.net/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti.html 

 

 

“Gazeteciler, dijital çağda medyayı tartıştı” 

https://golcukhaber.com.tr/2022/05/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti/ 

 

https://www.yeniasya.com.tr/genclik/gencler-gundemi-sosyal-medyadan-takip-ediyor_564308
https://www.yeniasya.com.tr/genclik/gencler-gundemi-sosyal-medyadan-takip-ediyor_564308
https://www.canakkaleninsesi.com/haber/9uncusu-duzenlenen-uluslararasi-iletisim-gunleri-mde-gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti-21549.html
https://www.canakkaleninsesi.com/haber/9uncusu-duzenlenen-uluslararasi-iletisim-gunleri-mde-gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti-21549.html
https://yeniistiklal.com/haber/prof-dr-paul-argenti-influencer-iletisimine-dikkat-cekti-tuketiciler-akranlarina-guveniyor-513838
https://yeniistiklal.com/haber/prof-dr-paul-argenti-influencer-iletisimine-dikkat-cekti-tuketiciler-akranlarina-guveniyor-513838
https://www.asimetrikhaber.com/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti/13977/
https://afyononlinehaber.com.tr/2022/05/16/nevzat-tarhan-metaverse-ciddi-bir-kuresel-proje-52631/
https://afyononlinehaber.com.tr/2022/05/16/nevzat-tarhan-metaverse-ciddi-bir-kuresel-proje-52631/
https://www.haberasir.com/haber/15232/prof-dr-paul-argenti-influencer-iletisimine-dikkat-cekti-tuketiciler-akranlarina-guveniyor.html
https://www.haberasir.com/haber/15232/prof-dr-paul-argenti-influencer-iletisimine-dikkat-cekti-tuketiciler-akranlarina-guveniyor.html
https://www.avrupagazete.co.uk/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti
https://www.haberhurriyeti.com/haber/10364571/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti
https://www.ufukgazetesi.net/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti.html
https://golcukhaber.com.tr/2022/05/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti/


 

 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Metaverse ciddi bir küresel proje” 

https://www.teknofone.com/prof-dr-nevzat-tarhan-metaverse-ciddi-bir-kuresel-proje-82649/ 

 

 

“Gazeteciler, dijital çağda medyayı tartıştı” 

https://www.umke.org/gundem/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti-2-h81402.html 

“Gazeteciler, dijital çağda medyayı tartıştı” 

https://www.haberumut.com/gundem/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti-h182749.html 

 

 

“Gazeteciler, Medyayı Tartıştı” 

https://www.kapsamhaber.com/medya/gazeteciler-medyayi-tartisti-h68209.html 

 

Prof. Dr. Paul Argenti: “Şirketler, iletişimi ve söylemi bireylere kaydırmış durumda" 

https://www.marmaratv.com.tr/igf-haber/prof-dr-paul-argenti-sirketler-iletisimi-ve-soylemi-

bireylere-kaydirmis-durumda-18653 

 

 

“Gazeteciler, dijital çağda medyayı tartıştı” 

https://bahcelievlerexpres.com/haber/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti-26131.html 

 

 

“Gazeteciler, dijital çağda medyayı tartıştı” 

https://www.agrisoz.com/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti/83078/ 

 

“Gazeteciler, dijital çağda medyayı tartıştı” 

https://haber.secimi.net/gundem/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti/ 

 

 

“9. Uluslararası İletişim Günleri'nde bu yıl "Dijital Çağda İletişim Çalışmaları" ele 

alınacak” 

https://www.mahalligundem.com/9-uluslararasi-iletisim-gunleri-nde-bu-yil-dijital-cagda-

iletisim-calismalari-ele-alinacak/55773/ 

 

 

Prof. Dr. Paul Argenti: “Şirketler, iletişimi ve söylemi bireylere kaydırmış durumda” 

https://www.konyahabermerkezi.com/haber/prof-dr-paul-argenti-sirketler-iletisimi-ve-

soylemi-bireylere-kaydirmis-durumda-2637 

 

 

“Dijital Çağda Medyanın Geleceğini konuştular” 

https://www.haberizlenim.com/dijital-cagda-medyanin-gelecegini-konustular/30811/ 

https://www.teknofone.com/prof-dr-nevzat-tarhan-metaverse-ciddi-bir-kuresel-proje-82649/
https://www.umke.org/gundem/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti-2-h81402.html
https://www.haberumut.com/gundem/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti-h182749.html
https://www.kapsamhaber.com/medya/gazeteciler-medyayi-tartisti-h68209.html
https://www.marmaratv.com.tr/igf-haber/prof-dr-paul-argenti-sirketler-iletisimi-ve-soylemi-bireylere-kaydirmis-durumda-18653
https://www.marmaratv.com.tr/igf-haber/prof-dr-paul-argenti-sirketler-iletisimi-ve-soylemi-bireylere-kaydirmis-durumda-18653
https://bahcelievlerexpres.com/haber/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti-26131.html
https://www.agrisoz.com/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti/83078/
https://haber.secimi.net/gundem/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti/
https://www.konyahabermerkezi.com/haber/prof-dr-paul-argenti-sirketler-iletisimi-ve-soylemi-bireylere-kaydirmis-durumda-2637
https://www.konyahabermerkezi.com/haber/prof-dr-paul-argenti-sirketler-iletisimi-ve-soylemi-bireylere-kaydirmis-durumda-2637
https://www.haberizlenim.com/dijital-cagda-medyanin-gelecegini-konustular/30811/


 

 

“Prof. Dr. Paul Argenti, influencer iletişimine dikkat çekti” 

https://ulkeninsesi.com/prof-dr-paul-argenti-influencer-iletisimine-dikkat-cekti/ 

 

 

“Gazeteciler, dijital çağda medyayı tartıştı” 

https://www.bursabasin.com/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti-1 

 

 

Paul Argenti: “Tüketiciler akranlarına güveniyor” 

https://hibya.com/paul-argenti-tuketiciler-akranlarina-guveniyor--52722.html 

 

 

“Gazeteciler, dijital çağda medyayı tartıştı” 

https://aydinyeniden.com/2022/ulusal/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti-24738/ 

 

 

Nevzat Tarhan: “Metaverse ciddi bir küresel proje” 

https://www.haber.club/nevzat-tarhan-metaverse-ciddi-bir-kuresel-proje-52631/ 

 

 

Prof. Dr. Paul Argenti, influencer iletişimine dikkat çekti: “Tüketiciler akranlarına 

güveniyor” 

https://www.haberx.com/post/744783/prof-dr-paul-argenti-influencer-iletisimine-dikkat-cekti-

tuketiciler-akranlarina-guveniyor 

 

 

Prof. Dr. Paul Argenti: “Şirketler, iletişimi ve söylemi bireylere kaydırmış durumda" 

https://www.bandirmayasam.com.tr/igf-haber/prof-dr-paul-argenti-sirketler-iletisimi-ve-

soylemi-bireylere-kaydirmis-durumda-64085 

 

 

Prof. Dr. Paul Argenti, influencer iletişimine dikkat çekti: “Tüketiciler akranlarına 

güveniyor” 

https://anlatiyo.com/teknoloji/prof-dr-paul-argenti-influencer-iletisimine-dikkat-cekti-

tuketiciler-akranlarina-guveniyor 

 

 

9. Uluslararası İletişim Günleri, iletişimin yıldız isimlerini ağırlayacak 

https://sanlibayrakgazetesi.com/haber/10210330/9-uluslararasi-iletisim-gunleri-iletisimin-

yildiz-isimlerini-agirlayacak 

 

 

 

 

 

 

https://ulkeninsesi.com/prof-dr-paul-argenti-influencer-iletisimine-dikkat-cekti/
https://www.bursabasin.com/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti-1
https://hibya.com/paul-argenti-tuketiciler-akranlarina-guveniyor--52722.html
https://aydinyeniden.com/2022/ulusal/gazeteciler-dijital-cagda-medyayi-tartisti-24738/
https://www.haber.club/nevzat-tarhan-metaverse-ciddi-bir-kuresel-proje-52631/
https://www.haberx.com/post/744783/prof-dr-paul-argenti-influencer-iletisimine-dikkat-cekti-tuketiciler-akranlarina-guveniyor
https://www.haberx.com/post/744783/prof-dr-paul-argenti-influencer-iletisimine-dikkat-cekti-tuketiciler-akranlarina-guveniyor
https://www.bandirmayasam.com.tr/igf-haber/prof-dr-paul-argenti-sirketler-iletisimi-ve-soylemi-bireylere-kaydirmis-durumda-64085
https://www.bandirmayasam.com.tr/igf-haber/prof-dr-paul-argenti-sirketler-iletisimi-ve-soylemi-bireylere-kaydirmis-durumda-64085
https://anlatiyo.com/teknoloji/prof-dr-paul-argenti-influencer-iletisimine-dikkat-cekti-tuketiciler-akranlarina-guveniyor
https://anlatiyo.com/teknoloji/prof-dr-paul-argenti-influencer-iletisimine-dikkat-cekti-tuketiciler-akranlarina-guveniyor
https://sanlibayrakgazetesi.com/haber/10210330/9-uluslararasi-iletisim-gunleri-iletisimin-yildiz-isimlerini-agirlayacak
https://sanlibayrakgazetesi.com/haber/10210330/9-uluslararasi-iletisim-gunleri-iletisimin-yildiz-isimlerini-agirlayacak


Sosyal Medya Yansımaları 

 
Twitter 
Sempozyum boyunca fakültemizin @if_uskudar hesabından 50 Tweet ve Retweet atılmıştır 
 

 
 

 

 
 



Instagram 
Sempozyum boyunca fakültemizin @if.uskudar hesabından 14 ileti ve Story atılmıştır. 

 
 
 
Facebook 
Sempozyum boyunca fakültemizin @if.uskudar hesabından 15 ileti atılmıştır. 

 



 
 
 


