
FINAL DECLARATION

Dear Professors, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen,

We are here to read the General Evaluation and Final Declaration of the 3rd Digital Age Communication Symposium 
hosted by Ankara University Faculty of Communication between 12-15 October 2022. We would like to take this 
opportunity to express our gratitude to all supporting institutions, participants and moderators. Communication 
Research Association, Communication Faculty Deans Council, Ankara University, Başkent University, Hacettepe 
University, Ankara Hacı Bayram Veli University, Çankaya University, Atılım University, Ankara Social Sciences 
University supported the organization of this symposium and made this symposium possible.

During the three-day symposium, 22 sessions, 7 panels and 1 workshop were held. A total of 66 papers were presented. 
More than 400 listeners (experts, academics, students) physically attended our meetings, which took place in three 
different venues. Three invited speakers, who are experts in their fields in the international arena, spoke on digital 
culture, ethnic and cultural diversity, digital marketing and crisis communication in the digital age. Two special 
sessions took place, one on the occasion of the 40th anniversary of Radyo Ilef and the other on the occasion of the 
Cultural Industries Support Programme. The program was completed with a total of 138 national and international 
participants, both online and face-to-face.

Some panels were broadcast live on YouTube at the 3rd Symposium on Communication in the Digital Age, which was 
completed with the cooperation of many faculties and relevant departments. A permanent account with the name 
“cidainternational.org” with an org domain extension and which can be used in the coming years has been opened. 
Again with a pre-prepared social media strategy, a team shared instant content and images on Instagram and Twitter. 
According to this; YouTube live streams were viewed 1256 times in total. Our stories and posts on Instagram reached 
approximately 1063 accounts. 52 posts and 72 stories were seen by approximately 12,000 people. On Twitter, a total 
of 59 tweets were sent in three days and these tweets were viewed 35,800 times.

During the organization process, many research assistants, students and administrative staff voluntarily worked to 
make the event run smoothly. A large number of technicians and lecturers made great efforts to engage experts from 
Australia, the USA, Brazil and Spain online. In some sessions, three lecturers supported the sessions with consecutive 
interpreting.

The symposium started from the assumption that today, there is a break in time, and this break leads to facts 
and predictions. Accordingly, the way we work, communicate and learn, in short, the way we live, has changed 
tremendously. Digitization has been broadly described as ubiquitous, unstoppable, and full of opportunities. Remote 
work, learning platforms, network governance, network-oriented resource development practices, apps, etc. This 



normalized the acceleration. Moreover, from science to politics, from education to law, digitalization is recognized as an 
integral part of the conceptual repertoire of current debates and discourses.

If digitization is considered as a phenomenon then it must mean much more than the conversion of analog signals to their 
digital equivalents. The revolutionary character of digital transformation concerns all areas of our lives, our societies and 
their organization. At the same time, digitization represents an irreversible and unstoppable process that experiences a 
certain naturalization and shifts all action options into the reactive field.

In recent years, this process has triggered such great expectations and social changes that it has become one of the 
transformative forces of the 21st century, even the dominant force. It was stated that as a society, the digital future cannot 
be prevented, so what needs to be done is to shape it. Thus, it became necessary to examine digitalization in relation to 
both technological and social transformation processes. The 3rd Symposium on Communication in the Digital Age largely 
fulfilled this requirement. Similarly, in the symposium, it was emphasized that it is difficult to deal with the complex and 
multidimensional phenomenon, especially due to the nature of communication, independently of digitalization.

Of course, although each period brings certain new ethical challenges, this time faced with the digital transformation of all 
societies and all social spheres, the need for approaches to value-based design of the digital world was also expressed at 
the symposium.

Our social relationship with the digital world created and surrounding us at the symposium was questioned. It was discussed 
what kind of values and practices might be needed in order to be faster and supposedly more innovative in the face of global 
digital system competition. We tried to determine which digital future we want to live in as a society. In this future, we 
have thought about many topics from child influencers to sustainable marketing, from artificial intelligence experiences of 
journalists to transhumanism, from communication education to citizen journalism, from artificial intelligence to Metaverse. 
We criticized troll accounts, fake reporting, videos of physical workers on TikTok, cyber mobbing; We talked about the 
sustainable future, network activism, and the possibility of the digital public space.

The 3rd Communication in the Digital Age Symposium held a widespread and interdisciplinary discussion on this and many 
other topics. Just as this symposium was built on the accumulation of the previous two symposiums, the forthcoming fourth 
symposium also inherits many paths of discussion, themes and possibilities to be embraced.

As a final word; On behalf of the organization, advisory and scientific committee, we would like to thank everyone who 
supported and honored us with their participation, papers and presentations in the 3rd Digital Age Communication 
Symposium.



SONUÇ BİLDİRGESİ

Saygıdeğer Hocalarım, Kıymetli Konuklarımız, Hanımefendiler, Beyefendiler,

12-15 Ekim 2022 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin ev sahipliğinde gerçekleşen 3. 
Dijital Çağda İletişim Sempozyumu’nun Genel Değerlendirme ve Sonuç Bildirgesinin Okunması amacıyla 
huzurunuzdayız. Bu vesileyle bütün destek veren kurumlara, katılımcılara ve moderatörlere teşekkürlerimizi 
sunmak isteriz. İletişim Araştırmaları Derneği, İletişim Fakülteleri Dekanları Konseyi, Ankara Üniversitesi, 
Başkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Atılım 
Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bu sempozyumun düzenlenmesinde destek verdiler ve bu 
sempozyumu mümkün kıldılar.

Üç gün süren sempozyumda 22 oturum, 7 panel, 1 workshop gerçekleştirildi. Toplamda 66 bildiri sunuldu. Üç ayrı 
mekânda gerçekleşen toplantılarımıza fiziki olarak 400’ün üzerinde dinleyici (uzman, akademisyen, öğrenci) 
katıldı. Uluslararası alanda konularında uzman 3 davetli konuşmacı dijital kültür, etnik ve kültürel çeşitlilik, dijital 
pazarlama ve dijital çağda kriz iletişimi konularında konuştu. Biri Radyo İlef’in 40. yılı, diğeri Kültür Endüstrileri 
Destek Programı münasebetiyle iki özel oturum akışta yer aldı. Çevrimiçi ve yüz yüze olmak üzere toplamda 138 
ulusal ve uluslararası katılımcı ile program tamamlandı.

Çok sayıda fakültenin ve ilgili bölümlerin işbirliğinde tamamlanan 3. Dijital Çağda İletişim Sempozyumu’nda 
bazı paneller YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı. Org domain uzantılı “cidainternational.org” adıyla kalıcı 
ve gelecek yıllarda da kullanılabilecek bir hesap açıldı. Yine önceden hazırlanmış bir sosyal medya stratejisiyle 
bir ekip anlık içerikleri ve görüntüleri Instagram’dan ve Twitter’dan paylaştı. Buna göre; YouTube canlı yayınları 
toplamda 1256 kez görüntülendi. Instagram’da hikâyelerimiz ve gönderilerimiz yaklaşık 1063 hesaba ulaştı. 52 
gönderi ve 72 hikâye yaklaşık olarak 12.000 kişi tarafından görüldü. Twitter’da ise üç günde toplam 59 tweet 
atıldı ve bu tweetler 35.800 kez görüntülendi.

Organizasyon sürecinde birçok araştırma görevlisi, öğrenci ve idari personel gönüllü olarak etkinliğin kusursuz 
işlemesi için çalıştı. Avustralya’dan, ABD’den, Brezilya’dan ve İspanya’dan uzmanların çevrimiçi katılımı için çok 
sayıda teknisyen ve öğretim elemanı büyük çaba gösterdi. Bazı oturumlarda üç öğretim elemanı ardıl çeviri ile 
oturumlara destek verdi.

Sempozyum, günümüzde, zamanda bir kırılmanın yaşandığı, bu kırılmanın olgulara ve öngörülere yol açtığı 
kabulünden hareket etmiştir. Buna göre çalışma, iletişim kurma ve öğrenme yöntemleri kısacası yaşama 



biçimimiz inanılmaz bir biçimde değişmiştir. Dijitalleşme, geniş kapsamlı, her yerde, durdurulamaz ve fırsatlarla dolu 
olarak tanımlanmıştır. Uzaktan çalışma, öğrenim platformları, ağ yönetişimi, ağ odaklı kaynak geliştirme pratikleri, 
aplikasyonlar vb. bu hızlanmayı normalleştirmiştir.

Dahası bilimden siyasete, eğitimden hukuka kadar dijitalleşme, güncel tartışma ve söylemlerin kavramsal repertuarının 
ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Eğer dijitalleşme bir fenomen olarak ele alınırsa o halde bu analog işaretlerin dijital eşdeğerlerine çevrilmesinden 
çok daha fazlasını ifade etmelidir. Dijital dönüşümün devrimci karakteri, hayatımızın tüm alanlarını, toplumlarımızı ve 
onların örgütlenmesini ilgilendirmekte. Aynı zamanda, dijitalleşme, belirli bir doğallaştırmayı deneyimleyen ve tüm 
eylem seçeneklerini reaktif alana kaydıran geri döndürülemez ve durdurulamaz bir süreci ifade etmekte. 

Son yıllarda bu süreç o kadar büyük beklentileri ve toplumsal değişiklikleri tetikledi ki, 21. yüzyılın dönüştürücü 
gücünden biri, hatta baskın gücü haline geldi. Toplum olarak dijital geleceğin önüne geçilemeyeceği bu nedenle 
yapılması gerekenin onu şekillendirmek olduğu ifade edildi. Böylelikle dijitalleşmenin hem teknolojik hem de toplumsal 
dönüşüm süreçleriyle ilişkili olarak incelenmesi gerekliliği belirdi. 3. Dijital Çağda İletişim Sempozyumu büyük ölçüde 
bu gerekliliği yerine getirdi. Benzer biçimde yine sempozyumda özgül olarak iletişimin de doğası gereği karmaşık ve 
çok boyutlu görüngünün günümüzde dijitalleşmeden bağımsız olarak ele alınmasının güçlüğü vurgulandı. 
Elbette her dönem belirli yeni etik zorluklar doğurmakla birlikte bu defa tüm toplumların ve bütün toplumsal alanların 
dijital dönüşümü ile karşı karşıya kalındığından, dijital dünyanın değer temelli tasarımına yönelik yaklaşımlara duyulan 
ihtiyaç da sempozyumda ifade edildi. 

Sempozyumda yaratılan ve bizi çevreleyen dijital dünya ile toplumsal ilişkimiz sorgulandı. Küresel dijital sistem rekabeti 
karşısında daha hızlı ve sözde daha yenilikçi olabilmek için ne tür değerlerin ve uygulamaların gerekebileceği tartışıldı. 
Toplum olarak hangi dijital gelecekte yaşamak istediğimizi belirlemeye çalıştık. Bu gelecekte çocuk influencerlardan, 
sürdürülebilir pazarlamaya, gazetecilerin yapay zekâ deneyimlerinden, transhümanizmaya, iletişim eğitiminden, yurttaş 
gazeteciliğine, yapay zekâdan Metaverse’e kadar birçok başlık üzerine düşündük. Trol hesaplarını, sahte haberciliği, 
TikTok’taki beden işçisi videolarını, siber mobbingi eleştirdik; sürdürülebilir geleceği, ağ aktivizmini, dijital kamusal 
alanın olanaklılığını konuştuk. 

3. Dijital Çağda İletişim Sempozyumu bu ve daha birçok başlıkta yaygın ve disiplinler arası bir tartışma gerçekleştirdi. 
Nasıl bu sempozyum kendinden önceki iki sempozyumun birikimi üzerine inşa edildiyse, gelecekteki dördüncü 
sempozyuma da çok sayıda tartışma patikasını, sahiplenilmesi gereken temayı ve olasılıkları kalıt olarak bırakmakta. 
Son söz olarak; 3. Dijital Çağda İletişim Sempozyumu’na katılımlarıyla, bildirileriyle, sunumlarıyla destek veren ve bizleri 
onurlandıran herkese düzenleme, danışma ve bilim kurulu adına teşekkür ediyoruz. 


