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Pandem Sonrası
Pazarlama

Pazarlama kavramının birçok alanı kapsadığı ve
pazarlamanın temas ettiği alanlardaki etkisinin
vurgulandığı “Pandemi Sonrası Pazarlama” isimli
seminerde,
işletmelerin
amaçlarını
yerine
getirebilmek için pazarlamaya gerek duydukları
düşüncesi üzerinde durulmuştur.
Çok sayıda katılımcının ilgiyle takip ettiği
‘’Pandemi Sonrası Pazarlama’’ seminerinde
değerlendirmeler yapan Prof. Dr. İzzet GÜMÜŞ,
günümüzde
pazarlama
bilgisinin
bireyler
tarafından bilindiğini vurgulayarak, “Eğer bir yerde
ulaşılmak istenen amaç, hedef ve gaye varsa
orada pazarlama olduğu söylenebilir” dedi.

"ONLINE ALIŞVERİŞ UZUN VADEDE DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE İŞLETMELERİN
AYAKTA KALABİLMESİ İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ"

Prof. Dr. İzzet GÜMÜŞ yaptığı
açıklamalarda, ‘’Online alışverişin
uzun
vadede
düşünüldüğünde
işletmelerin ayakta kalabilmesi için
son derece önemli olduğunu,
özellikle
pandemi
döneminde
günümüz e-pazarlama sistemine
işletmelerin adapte olmasının çok
olumlu
sonuçlar
doğuracağını
düşünüyorum’’diyerek konuşmasını
sonlandırmıştır.
SÖYLEŞİ Nİ N TAMAMI NI İ ZLEMEK İ Çİ N Sİ ZLERİ KANALI MI ZA BEKLİ YORUZ. . .

https://www.youtube.com/watch?v=6UgaxdKwofo"
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Pandem
Sonrasında
Toplum Ps koloj s
Pandemi sonrasında değişen yaşam
stilleri ve alışkanları birçok konuda
insanları etkilemiş ve etkilemeye devam
etmektedir. Bu kapsamda, “Pandemi
Sonrası Toplum Psikolojisi” isimli
söyleşide açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi
Arzu SOMAY ‘’COVID-19 Eylül sonu itibari
ile 1 milyondan fazla ölüme neden
olmuştur, bununla birlikte fiziksel ve
ekonomik sorunların ortaya çıkmasına
neden olduğunu da görülmektedir” dedi.

“AİLE İÇİ VE ARKADAŞLARIMIZLA OLAN İLETİŞİMLERİMİZİ KAYGIDAN
ARINDIRMAYI ÖĞRENMELİYİZ’’

Söyleşide,
COVID-19’un
çeşitli
zihinsel sorunlara sebebiyet verdiği
ve hareketsizliğinde ciddi sorunlara
yol açabileceği vurgulanmıştır. Dr.
Öğr.
Üyesi
Arzu
SOMAY
konuşmasında,
uyku
düzeninin
önemine vurgu yaparak, “Aile içi ve
arkadaşlarımızla olan iletişimlerimizi
kaygıdan arındırmayı öğrenmeliyiz’’
diyerek toplum psikolojisine dikkat
çekmiştir.
SÖYLEŞİ Nİ N TAMAMI NI İ ZLEMEK İ Çİ N Sİ ZLERİ KANALI MI ZA BEKLİ YORUZ. . .

https://www.youtube.com/watch?v=X4uABa28RE0
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Pandem
Sonrasında
Halkla İl şk ler ve
Yapay Zekâ
"Halkla İlişkiler ve Yapay Zekâ” isimli söyleşide
Prof. Dr. Güzin ILICAK AYDINALP, Stephen
HAWKİNG’in son röportajında yapay zekâ, iklim
değişikliği ve genetiği değiştirilmiş virüslere
dikkat
edilmesi
gerektiğinin
üzerinde
durduğunu belirtmiştir. Söyleşi kapsamında,
COVID19 süreci de konuşulan konular arasında
yer almıştır. Özellikle, Dünya Sağlık Örgütü’nün
11 Mar 2020’de hastalığın Pandemi düzeyine
ulaştığını ilan ettiği, ülkemizde COVID-19’a
ilişkin çalışmaların 10 Ocak 2020’de başladığı
ve 11 Mart 2020 tarihinde ilk vaka görüldüğü
konuşulmuştur.

“EN BÜYÜK DEĞİŞİM YAPAY ZEKÂ ALANINDA OLACAK"

Prof.
Dr.
Güzin
ILICAK
AYDINALP konuşmasında, en
büyük değişimin Yapay Zekâ
alanında olacağını belirtmiş ve
yapay Zekâ Sisteminin; ses
tanıma, görüntü işleme, anlama
özellikleri ile çalıştığını ifade
ederek yapay zekanın önemini
vurgulamıştır.

SÖYLEŞİ Nİ N TAMAMI NI İ ZLEMEK İ Çİ N Sİ ZLERİ KANALI MI ZA BEKLİ YORUZ. . .

https://www.youtube.com/watch?v=ojecqUeGBx4
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Pandem
Sonrasında
İkt sat
“Pandemi sonrası iktisat” konusunun
konuşulduğu,
söyleşi
kapsamında
değerlendirmelerde bulunan Dr.
Öğretim Üyesi İsmail Cem AY yaptığı
açıklamada ‘’Dünya ekonomilerinde
sürekli bir dalgalanma söz konusu ve
sağlık alanında yapılan harcamalar
daha sonrasında büyük bir probleme
neden olabilir” diyerek hedeflenen
büyüme rakamlarının gerçekleşmediğini
vurgulamıştır.

“SERBEST TİCARETTE DE KORUMACI BİR DÖNEMİN BİZLERİ BEKLİYOR"

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem AY
ilerleyen dönemler ile ilgili olarak
da tarım ve gıda alanlarında
üretim kesintisi yaşanma ihtimali
olduğunu ve serbest ticarette de
korumacı bir dönemin bizleri
bekleyebileceğini
vurgulayarak
pandemi
sonrasındaki
yaşanılacak iktisadi problemlerin
üzerinde durmuştur.

SÖYLEŞİ Nİ N TAMAMI NI İ ZLEMEK İ Çİ N Sİ ZLERİ KANALI MI ZA BEKLİ YORUZ. . .

https://www.youtube.com/watch?v=uHqeLPVVYwE
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Pandem
Sonrasında
F nansal P yasalar
Katılımcıların ilgi ile takip ettiği bir
etkinlik olan ‘’Pandemi Sonrasında
Finansal Piyasalar’’ konusunda önemli
açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kürşat
YALÇINER
‘’Pandemi
sürecinin,
insanların sosyal yaşantısını değiştiren
ve toplumun tüm kesimini sürekli evde
kalmaya iten bir durumu meydana
getirdiğini
düşünüyorum”
diyerek
pandemi sürecindeki sosyal yaşantı da
yaşanan
değişimler
üzerinde
durmuştur.

“2021 YILI KUR VE PARA POLİTİKASINDA FAİZ BELİRSİZLİĞİ YOK"

Seminer kapsamında, pandemi kaynaklı
ekonomik gelişmeler, Çin kaynaklı
tedarik zincirinde yaşanan sorunlar,
ekonomik daralmalar ve gelişmekte olan
ülkelerde yaşanan para çıkışı üzerine
konuşulmuştur.
2021 yılı için
açıklamada bulunan Prof. Dr. Kürşat
YALÇINER, 2021 yılı kur ve para
politikasında faiz belirsizliği kaldırıldığını
ve enflasyon hedefinin %5 olarak
açıklandığını
konularına
değinerek
finansal piyasalarla ilgili merak edilen
konuları cevaplandırdı.

SÖYLEŞİ Nİ N TAMAMI NI İ ZLEMEK İ Çİ N Sİ ZLERİ KANALI MI ZA BEKLİ YORUZ. . .

https://www.youtube.com/watch?v=L58ys24rfHA
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Pandem
Sonrasında
Havacılık
‘’Pandemi Sonrası Havacılık’’ isimli
etkinlik kapamında havacılık alanında
yaşanan
değişim
ve
gelişmeler
konuşuldu. ‘’Pandemi Sonrası Havacılık’’
konusunda düşüncelerini belirten Dr. Öğr.
Üyesi Habibe GÜNGÖR
yaptığı
açıklamada
‘’Havacılık
alanı
dahil
pandemiyle birlikte bütün sektörlerin
etkilendiğini
ve
özellikle
havacılık
sektörünün en fazla etkilenen sektörler
arasında olduğunu düşünüyorum”
dedi.

“HAVACILIK SEKTÖRÜ PANDEMİDEN EN ÇOK ETKİLENEN SEKTÖRLER
ARASINDA ÖN SIRADA YER ALIYOR"

Pandemi sürecinde havacılık alanında
yaşanan en olumsuz etkilerden birisi
olarak nakit girdisinin olumsuz bir şekilde
etkilenmesi olduğu belirtilmiştir. Dr. Öğr.
Üyesi Habibe GÜNGÖR, COVID-19 ile
havacılık sektöründe başlayan insansız
hizmet daha da yaygınlaşabileceğini
vurgulayarak,
“Bu
sürece
uyum
sağlanabilirse, havacılık standardı haline
gelebilir’ ’diyerek havacılık sektörü ile ilgili
değerlendirmelerde bulundu.

SÖYLEŞİ Nİ N TAMAMI NI İ ZLEMEK İ Çİ N Sİ ZLERİ KANALI MI ZA BEKLİ YORUZ. . .

https://www.youtube.com/watch?v=XN-7mu0kv3k
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Pandem
Sonrası Zaman

Yoğun katılımın görüldüğü ’Pandemi
Sonrası Zaman’’ isimli söyleşide
katılımcılar merak ettikleri bir çok
konuyu tartışma fırsatı buldular. Bu
konuyla
ilgili
olarak
değerlendirmelerde bulunan Dr. Öğr.
Üyesi Abdullah Yüksel BARUT, zaman
yönetiminin belirli bir emek istediğini
ve başarı için kişinin rahatını bozması
gerektiğini vurgulamıştır.

“SEVDİKLERİNİZE ZAMAN AYIRIN ; YOKSA ZAMAN SİZİ
SEVDİKLERİNİZDEN AYIRIR’’

Telefonlar, hayır diyememek, gereksiz
toplantılar, kararsızlık gibi faktörlerden
dolayı kişinin vaktinin belli bir kısmının
boşa
harcandığının
vurgulandığı
etkinlikte zaman kavramının üzerinde
durulmuştur. Dr. Öğr. Üyesi Abdullah
Yüksel BARUT “Sevdiklerinize zaman
ayırın
;
yoksa
zaman
sizi
sevdiklerinizden
ayırır’’
sözüyle
zamanın ne kadar önemli olduğunu
vurgulamıştır.

SÖYLEŞİ Nİ N TAMAMI NI İ ZLEMEK İ Çİ N Sİ ZLERİ KANALI MI ZA BEKLİ YORUZ. . .

https://www.youtube.com/watch?v=bQqsWtX3mmE&t=1464s
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ŞUBAT AYI
EĞİTİMLERİMİZ
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