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MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLERİ 
KAPSAYAN E-DEVLET UYGULAMASI OLAN 

PERAKENDE BİLGİ SİSTEMİ HAKKINDA BAZI 
TESPİTLER

Ahmet Alptekin DURU1

Özet

Perakende bilgi sistemi (PERBİS) Türkiye genelindeki perakende 
işletmelerin açılış ve kapanışında tek merkeze başvuru 
yapılmasını ve işlemlerin bu merkezden sonuçlandırılmasını 
sağlamak amacıyla başlatılan bir e-devlet uygulamasıdır. 2015 
yılında yürürlüğe giren Perakende Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun ile yasal zemini oluşturulan PERBİS, TOBB’un 
finansmanıyla Ticaret Bakanlığı’nın yönetiminde, yerel yönetimler 
tarafından perakende işletmelere işyeri açma ve çalışma 
ruhsatı verilmesi sürecini kapsamaktadır. Bu bakımdan merkezi 
yönetimin, yerel yönetimlerin, özel sektör üst kuruluşunun ve 
perakende işletmelerinin paydaş olarak yer aldığı kapsamlı 
bir projedir. Kanun gerekçesine göre PERBİS, perakende 
işletmelerin açılış ve faaliyete geçişi ile kapanışına ilişkin 
başvuruların tek bir mercie yapılmasını ve sonuçlandırılmasını, 
perakende işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulmasını ve 
kurumlar arasında bilgi paylaşımını amaçlamaktadır. Böylece 
perakende işletmelerin açılışı ve kapanışı için ayrı ayrı birçok 
kamu kurumuna başvurulmasının önlenmesi ve mükerrer idari 
yükler içeren sürecin basitleştirilmesi hedeflenmektedir. Ticaret 
Bakanlığı’nın faaliyet raporlarına göre PERBİS’in analiz-tasarım 
aşaması 2018 yılında tamamlanmasına rağmen, hizmet satın alma 
suretiyle temin edilen yazılım aşaması 2020 yılında bitirilmiştir. 
Yazılım için TOBB’un finansmanı yeterli olmamış ve merkezi 
yönetim bütçesinden de harcama yapılmıştır. Kanun’un 2015 
yılında yürürlüğe girdiği dikkate alındığında proje oldukça yavaş 
ilerlemiştir. İlaveten Kanun’a göre PERBİS üzerinden verilecek 
işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin elektronik başvuru, 
değerlendirme ve ruhsat verilmesini düzenleyen yönetmeliğin 
2015 Kasım ayına kadar Ticaret Bakanlığınca çıkarılması 
gerekmektedir. Ancak yönetmelik henüz yürürlüğe konulmamıştır 
1 Dr. Öğr. Üyesi, Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü. E-mail: ahmetduru@akdeniz.edu.tr
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ve dolayısıyla PERBİS hizmete girememiştir. PERBİS’in uç 
kullanıcısı konumundaki yerel yönetimler açısından önemli bir 
noksanlığı vardır. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarını vermeye 
yetkili olan yerel yönetimler sadece perakende işletmelere 
değil, madencilik, imalat, toptan ticaret, yiyecek hizmetleri, 
idari ve destek hizmeti, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri 
gibi çok daha geniş alanda faaliyet gösteren işletmelere ruhsat 
düzenlemektedir. PERBİS yerel yönetimler için perakende 
işletmelere ilişkin ruhsat başvurularında ilave bir işlem maliyeti 
anlamına gelmektedir. PERBİS’in yerel yönetimlerin ruhsat 
verdiği bütün işletme türlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi 
faydalı olacaktır.

Abstract

Retail Information System (PERBIS) is a one stop shop 
e-government application for retail trade firms in Turkey which 
covers the opening and closing the business. PERBIS, whose 
legal basis was established with the Law on the Regulation of 
Retail Trade that entered into force in 2015, includes the process 
of opening a business and granting working licenses to retail 
businesses by local governments under the management of the 
Ministry of Trade with the financing of The Union of Chambers 
and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB). In this sense, it 
is a comprehensive project in which the central government, 
local administrations, private sector umbrella organization 
and retail businesses take part as stakeholders. According to 
the justification of the law, PERBIS aims to make and finalize 
the applications regarding the opening, start-up and closing 
of retail businesses to a single authority, to create a database 
for retail businesses and to share information between public 
organizations. Thus, it is aimed to avoid applying to many 
public institutions separately for the opening and closing of 
retail businesses and to simplify the process involving duplicate 
administrative burdens. According to the annual reports of 
the Ministry of Trade, although the analysis-design phase of 
PERBIS was completed in 2018, the software phase provided by 
purchasing services was completed in 2020. TOBB’s financing 
was not sufficient for the software and additional expenditures 
were made from the central government budget. Considering 
that the Law entered into force in 2015, the project progressed 
rather slowly. Furthermore, according to the Law, the by-law 
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regulating the electronic application, evaluation and license 
granting of business and working licenses to be issued via 
PERBIS must be issued by the Ministry of Trade until November 
2015. However, the by-law has not yet been put into effect and 
therefore PERBİS could not be put into service. PERBIS has 
an important deficiency in terms of local administrations that 
are end users. Local administrations, which are authorized to 
issue business and working licenses, issue licenses not only to 
retail businesses, but also to businesses operating in a wider 
area such as mining, manufacturing, wholesale trade, food 
services, administrative and support services, public recreation 
and entertainment places. PERBIS means an additional 
transaction cost in license applications for retail businesses for 
local governments. It would be beneficial to expand PERBIS to 
include all business types licensed by local administrations.
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HUAWEI’S INVESTMENTS IN TURKEY AND 
TURKEY’S POSITION IN THE ‘HUAWEI 

CONFLICT’

Ahmet Faruk IŞIK2

Abstract

Huawei is one of the world’s largest seller of smartphones and 
telecommunications equipment, and it is the biggest provider 
for 5G network infrastructure. In recent years, it has become 
the target of the west due to the national security concerns 
it has aroused. On the surface, Huawei has been targeted by 
the west due to national security concerns. Behind this lies the 
growingly fierce tech competition between China and the West, 
particularly the US. In this context, the attitude of Washington’s 
allies has become critical to Huawei’s international development, 
particularly in the west. With Europe being divided, Turkey is 
playing an increasingly significant role to determine if Huawei’s 
expansion to Europe and the Middle East would go smoothly. 
This article starts with introducing how Huawei has gradually 
become the target of the US and most of its allies and analyzing 
concerns that Huawei has aroused amongst western countries. 
The second part presents the current responses from several 
major countries. The third part delves into Huawei’s development 
in Turkey. The fourth part analyzes Turkey’s importance to 
Huawei. The Fifth part discusses Huawei’s role in Turkey’s 
cybersecurity.

2 PhD Student, Shanghai International Studies University International 
Politics, E-Mail: ahmetfaruk.isik@yahoo.com
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DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION 
IN KAZAKHSTAN

Aidana DAULETBEK3

Abstract

The article presents the understanding of education as a social 
phenomenon, as a process of individual appropriation of culture 
that has historically developed throughout human history in 
all the variety of its forms. It is revealed that the content of 
education reflects the state of society: The progress of society 
depends on the level at which it is located. Therefore, modern 
education cannot but be influenced by digitalization processes. 
The article focuses on the Kazakh education system in the 
context of the digitalization of society and market relations. 
Based on the analysis of the program “Digital Kazakhstan”, the 
main directions of the influence of Internet technologies and 
information technologies on the educational system in general 
and vocational education in particular are summarized. It is 
emphasized that the main challenges of modern Kazakhstan 
education are dictated by the post-industrial development of 
the world community, which is characterized by the increasing 
role of science, technology, production of services, Internet 
technologies, etc.

3 Doctoral Student, L.N. Gumilyov Eurasian National University Social 
Sciences , E-Mail: ai.zhomartkyzy@gmail.com
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PANDEMİ SÜRECİNDE VE SONRASINDA 
DÜNYA DÜZENİNDE KAMU POLİTİKALARI VE 

GÜVENLİK

Arzu AL4

Ömer ÇAKIR5

Özet

2019 yılının son çeyreğinde Çin’de ortaya çıkan Koronavirüs 
(Covid- 19), kısa zaman içerisinde hızlı bir şekilde dünya’nın 
birçok bölgesine yayılmıştır. Virüsün bu derece yayılarak salgın 
haline gelmesi sonucunda 11 Mart 2020 tarihinde Covid- 19, 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan 
edilmiştir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19, uluslararası 
düzenin ve ulusal sistemlerin işleyişinde başta sağlık alanında 
olmak üzere siyasal, ekonomik ve toplumsal alanlarda çeşitli 
sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Covid-19 pandemi 
sürecinin toplumsal hayatın her alanında ciddi kırılmalara neden 
olmasının sonucunda küreselden bireysele her düzeyde yapılan 
farklı güvenlik tanımlamaları da derinleşmiştir. Buna bağlı 
olarak da devletler mevcut kurumsal gündemini bu süreçte 
değiştirmek zorunda kalmıştır. Pandemi sürecinde devletlerin 
kurumsal gündemini belirlemede ve gündeme alınan sorunların 
çözümüne yönelik kamu politikalarının yapım aşamasında resmi 
ve gayri resmi aktörlerin kendi güvenlik tanımlamaları ile süreci 
etkilemeye çalıştığı görülmüştür. Ayrıca bu süreçte yaşanan 
kırılmalar mevcut düzendeki değişimleri hızlandırmış ve dünyayı 
daha dijital bir toplum haline getirmiştir. Tüm aktörler pandemi 
sonrası oluşacak yeni dijital düzen için öngörülerde bulunarak 
kamu politikalarını bu yönde oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı 
pandemi döneminde oluşturulan ve uygulanan kamu politikaları 
süreçlerini güncel verilerle analiz etmek ve politika süreçlerinde 
aktörlerin rolünü incelemektir. Tüm bu verilerin incelenmesi 
sonucunda oluşturulan analizlerden yola çıkılarak pandemi 
sonrası dijital dünya düzeninin işleyişine, uluslararası ve ulusal 
sistemlerin yapısına dair çeşitli düzeylerde ve boyutlarda 
geleceğe yönelik bir projeksiyon sunmaktır.
4 Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, E-mail: arzu.al@
marmara.edu.tr
5 Doktora Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler, E-mail: cakiromer533@gmail.com

mailto:arzu.al@marmara.edu.tr
mailto:arzu.al@marmara.edu.tr
mailto:cakiromer533@gmail.com
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Abstract

Coronavirus (Covid-19), which emerged in China in the last 
quarter of 2019, has quickly spread to many regions of the world 
in a short time. As a result of the fact that the virus has spread to 
this degree and become an epidemic, Covid-19 was declared a 
pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 
2020. Covid-19, which has affected the whole world, has caused 
various problems in the functioning of the international order and 
national systems, especially in the field of health, in the political, 
economic and social fields. Covid-19 has been revealed that as 
a result of the pandemic process causing serious fractures in 
all areas of social life, different definitions of security made at 
all levels from global to individual have deepened. Accordingly, 
states have had to change their current institutional agenda in 
this process. During the pandemic process, it was observed that 
formal and nongovernmental actors tried to influence the process 
with their own security definitions in determining the institutional 
agenda of states and during the construction of public policies 
aimed at solving the problems raised. The fractures experienced 
in this process accelerated the changes in the current order 
and made the world a more digital society. All actors make 
predictions for the new digital order that will be formed after the 
pandemic, creating public policies in this direction. The aim of 
the study is to analyze the public policy processes created and 
implemented during the pandemic period with current data and 
to examine the role of actors in policy processes. Based on the 
analysis created as a result of examination of all these data, it is 
to present a future projection at various levels and dimensions 
on the functioning of the digital world order after the pandemic, 
the structure of international and national systems.
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YENİ NORMAL DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
DÖNEMİNDE LİDERLİK

Arzu UĞURLU KARA6

Özet

COVID-19 salgını, sağlık endişelerinin yanı sıra, özellikle hizmet 
sektörlerini çok fazla etkileyen benzeri görülmemiş sosyal ve 
ekonomik bir krize neden olmaya devam etmektedir. Bu salgının 
tetiklediği yeni bir dijital dönüşüm süreci, organizasyonlarda 
köklü değişikliklere neden olmaktadır. Bu çerçevede kuruluşların 
en önemli ihtiyaçlarından biri ani reaksiyon gösterebilecek ve 
esnek hareket edebilecek “dijital liderlerin” olmasıdır. Örgütlerin 
çoğu hala dijital dönüşümün başlangıcında olduğundan oluşan 
yeni normalde sürdürülebilirlikleri için dijital dönüşümü etkin bir 
şekilde yönetmeleri gerekecektir. Kapsamlı güvenlik önlemleri 
nedeniyle, birçok hizmet çalışanı, hizmet işlerini çalışır durumda 
tutmak için uzaktan çalışmak zorunda kalmıştır. Bu çalışma, 
COVID-19 pandemisinin getirdiği sanal ortamlarda çalışanların 
iş performansına ilişkin liderlik etkinliği hakkında bilgi vermeyi 
amaçlamaktadır.

Abstract

The COVID-19 pandemic continues to cause a social and 
economic crisis, particularly affecting the service industries. A 
new digital transformation process triggered by this epidemic 
causes radical changes in organizations. In this context, one 
of the most important needs of organizations can be “digital 
leaders” who can react and act flexibly. Organizations need to 
effectively manage digital transformation for another emergence 
that is still at the beginning of digital transformation. Due to 
extensive security measures, the service worker had to work to 
keep their service business running. This study aims to inform 
the work performance of employees in the environments brought 
by the COVID-19 pandemic in the coloring pages of leadership 
effectiveness.

6 Dr., Kara Harp Okulu İşletme, E-mail: arzuugurlukara@outlook.com
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ALGORİTMİK DEVRİM, BİYO TEKNOLOJİ, 
TRANSHÜMANİZM VE YENİ TEHDİTLER

Aşkın İnci SÖKMEN ALACA7

Özet

1950’lerde geliştirilmeye başlayan yapay zeka teknolojisi, 
dijitalleşme ile birlikte toplumsal, ekonomik, siyasal ve güvenlik 
alanında kökten değişiklikleri de beraberinde getirdi. Bu teknoloji 
ile beraber, insanın fiziksel ve bilişsel kapasitesinin sürekli 
yenilenerek ömrünü uzatması, normal bir insanın sahip olması 
nadir olan özellikler kazanması, yeni insan modelleri yaratılması 
görüşlerini savunan transhümanizm akımının da ortaya çıkmasını 
sağladı. Biyo teknoloji alanı içerisinde moleküler genetik ve 
sentetik biyoloji çalışmaları yapay zeka ile birlikte yeni insan 
modelleri yaratılmasının önünü açmıştır. Yeni altılı veya on ikili 
DNA modellemeleri, yapay organlar,  fiziksel güç kapasitesini 
arttırabilen insan dışı özelliklere sahip olma (gece görme, 
yüksek elektrik enerji taşıyabilme, suda nefes alabilme, 
yüksek ve düşük ısı derecelerinden etkilenmeme gibi..)yarı 
dijital yapı yarı biyolojik yapı hibrit sibernetik organizma 
modelleri insan ötesi varlıkların yaratılması mümkün hale 
gelmiştir. 

Yeni insan modellerinin hangi devlet/şirket ve hangi amaçlarla 
kullanılacağı konusu gri bir alandır. Rusya, ABD ve Çin “ süper 
askerler” projeleri üzerinde çalışmalar yürütürken, bu tarz 
insan modelleri toplum içinde eşitsiz özelliklere sahip yeni bir 
insan neslinin ortaya çıkmasıyla ırkçılık, öjeni gibi görüşlerin 
güçleneceğini düşündürtmektedir. IQ seviyesi, elit teorisini 
yeniden biçimlendirirken toplum içinde sınıfsal hiyerarşi de 
farklılaşmalara neden olacaktır. Biyo teknoloji  ve transhümanizm 
çalışmalarının uluslararası ilişkilerde yaratabileceği güvenlik 
riskleri makalenin ana konusudur. 

Abstract

Artificial intelligence technology, which started to be developed 

7 Doç. Dr., İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İng), E-mail: 
askinsokmen@arel.edu.tr
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in the 1950s, brought about radical changes in the field of social, 
economic, political and security along with digitalization. Along 
with this technology, the continuous renewal of human’s physical 
and cognitive capacities to extend their life, to acquire features 
that are rare for a normal person to have, and the emergence of 
the transhumanism movement, which advocates the creation of 
new human models. Molecular genetics and synthetic biology 
studies in the field of bio technology have paved the way for the 
creation of new human models with artificial intelligence. New 
six or twelve DNA models, artificial organs, having non-human 
features that can increase physical power capacity (such as night 
vision, ability to carry high electrical energy, breathe in water, 
not being affected by high and low temperatures ...) semi-digital 
structure semi-biological structure hybrid bodies that means the 
creation of cybernetic organism models has become possible. 
The issue of which state / company and for what purposes the 
new human models will be used is a gray area. While Russia, 
the USA and China are working on “super soldiers” projects, 
such human models make us think that with the emergence of 
a new generation of people with unequal characteristics, views 
such as racism and eugenics will strengthen. As the IQ level 
reshapes the elite theory, the class hierarchy within society will 
also cause differentiation. The security risks that biotechnology 
and transhumanism based on artificial intelligence studies can 
create in international relations are the main subject of the articl
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KIRGIZİSTAN’DA FAALİYET GÖSTEREN 
KONAKLAMA İŞLETMESİ WEB SİTELERİNİN 

DİJİTAL PAZARLAMA AÇISINDAN 
UYGUNLUĞU

Ayday ŞAKİR KIZI8 

Güntekin ŞİMŞEK9 

Özet

İşletmelerin temel amacı ürettiği mal veya hizmetlerin müşteriye 
satışını gerçekleştirerek karlarını maksimize etmektir. İşletmeler 
yapıları, hedefleri, müşteri kitlesi, imajları gibi faktörlere bağlı 
olarak karlarını maksimize edecek araçları geliştirirler. Üretilecek 
ürün ve hizmetin belirlenmesinden, ürün ve hizmetin niteliklerine, 
tanıtımından satış sonrası ilişkilere kadar yürütülecek stratejiler 
genel olarak pazarlama stratejileridir. 

İnternet kullanımının yaygınlaşması, cep telefonlarının hemen 
her eve girmesi ve internette geçirilen zamanın hızla artması 
tüketicilerin alışkanlıklarında da değişimlere neden olmuştur. 
Değişen profili ile birlikte tüketicilerin, mal ve hizmetler hakkında 
daha çok ve somut bilgi istemesi, ürünler arasında seçim 
yapma talebi ve işlemlerini zamana ve mekana bağlı kalmadan 
gerçekleştirme isteği ortaya çıkmıştır. 

İşletmeler bu değişim ve talep karşısında varlıklarını 
sürdürebilmek, değişen şartlara ayak uydurabilmek için interneti 
ve internetteki faaliyetlerini önemseyip pazarlama faaliyetlerini bu 
araçlar üzerinden kurgulamaya başladılar. İşletmeler için sosyal 
medya, mobil uygulamalar, internet siteleri üzerinden tanıtım, 
satış ve müşteri ile etkileşim temel araçlar haline geldi.

Konaklama işletmelerinin de karlılıklarını koruyarak faaliyetlerine 
devam edebilmeleri, rekabetçi ortamda öne çıkabilmeleri için 
teknoloji odaklı bu araçları kullanmaları bir zorunluluk haline 
gelmiştir. Pazarlama stratejilerinin en önemli araçlarından biri 
olan konaklama işletmesi web siteleri, standartlara uygun ve 
verimli kullanıldığı taktirde pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini 
ve karlılığı arttırmaktadır. Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan 
bu çalışmada Kırgızistan’da faaliyet gösteren ve çevrimiçi 

8 Doktorant, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi SBE, Turizm ve Otel İşlet-
meciliği ABD, E-Mail: aiday.0095@mail.ru
9 Doç. Dr., Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yükse-
kokulu, E-Mail: guntekin.simsek@manas.edu.kg
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rezervasyon sistemlerinde yer alan konaklama işletmesi 
web sitelerinin dijital pazarlama açısından uygunluğunu 
değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmada, konaklama işletmesi 
web siteleri içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiş ve web 
sitelerinde dijital pazarlama açısından kullanılan özellikler tespit 
edilmiştir. Araştırma kapsamında verilerin toplanmasında web 
site değerlendirme formu kullanılmış ve verilerin analizi istatistik 
programı aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.

Abstract

The main purpose of businesses is to maximize their profits by 
selling the goods or services they produce to the customers. 
Businesses develop tools that will maximize their profits 
depending on factors such as their structure, goals, customer 
audience, and image. The strategies to be carried out, from 
determining the product and service to be produced, the 
qualifications of the product and service, from the promotion to 
after-sales relations, are generally marketing strategies.

The widespread use of the Internet, the use of mobile phones in 
almost every home, and the rapid increase in time spent on the 
Internet have caused changes in the habits of the consumers. 
With its changing profile, consumers demand more and more 
concrete information about goods and services, demand to 
choose between products, and the desire to perform their 
transactions regardless of time and place.

In order to sustain their existence in the face of this change 
and demand and to adapt to changing conditions, businesses 
have started to build their marketing activities through these 
tools by paying attention to the internet and their activities on 
the internet. Social media, mobile applications, promotion, sales 
and interaction with customers have become basic tools for 
businesses.

It has become a necessity for accommodation businesses to 
use these technology-oriented tools in order to maintain their 
profitability and to stand out in a competitive environment. 
Accommodation business websites, one of the most important 
tools of marketing strategies, increase the effectiveness and 
profitability of marketing activities if they are used in accordance 
with standards and efficiently. In this study prepared as a 
master’s thesis, it is aimed to evaluate the appropriateness of 
accommodation business websites operating in Kyrgyzstan 
and included in online reservation systems in terms of digital 
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marketing. In the study, the websites of the accommodation 
business were evaluated with the content analysis method and 
the features used in the websites in terms of digital marketing 
were determined. A web site evaluation form was used to collect 
the data within the scope of the research and the analysis of the 
data was carried out by means of a statistics program.
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TÜRKİYE’DE DİJİTAL LİDERLİK VE 
TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ KONULARINDA 
HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN 

BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Ayşe ASLAN10

Özet

Bu araştırmanın amacı, Yükseköğretim Kurulu veri tabanında 
21 Mart 2021 tarihinde yer alan teknolojik liderlik ve dijital 
liderlik konusunda hazırlanan 42 yüksek lisans ve 5 doktora tez 
çalışmasının bibliyometrik özelliklerinin tespit edilmesidir. Söz 
konusu tezlerin kategorilendirilmesinde dikkate alınan temel 
parametreler “tezlerde incelenen temel değişkenler”, “lisansüstü 
düzeyi”, “tezin dili”, “yayınlandığı yıl”, “tez yazarlarının cinsiyeti”, 
“danışman ünvanı”, “enstitü ve üniversite türü”, “tez alanı”, 
“araştırma yöntemi”, “örneklem grubu” ve “özet kurgusudur”. 
Yapılan inceleme sonucunda, teknoloji liderliği veya dijital 
liderlik çalışmalarını konu alan tezlerin 2004 yılında başladığı 
ve çoğunluğunun (11) 2019 yılında yazıldığı, çoğu tezin (15 
Yükseklisans ve 3 doktora tez) Prof. Dr. unvanına sahip öğretim 
üyeleri tarafından yürütüldüğü, en çok çalışılan tez konusunun 
teknoloji liderlik yeterliliğinin olduğu, sadece 1 çalışmada dijital 
liderlik çalışıldığı, sadece 1 tezin (doktora) İngilizce yazıldığı ve 14 
kadın yazarın bu konuda doktora tezi yazmadığı tespit edilmiştir. 
Bu tezlerin büyük çoğunluğunun (36) devlet üniversiteleri 
bünyesinde hazırlandığı ve bu konuda 6 yükseklisans ve 1 
doktora tezi olmak üzere en fazla tezin Marmara Üniversitesi’nde 
hazırlandığı ayrıca en fazla tezin (23) Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
bünyesinde tamamlandığı görülmüştür. Tez çalışmalarının 
araştırma alanı ve örneklem grubuna bakıldığında sadece 2 
tanesinin işletme alanında ve işletme çalışanlarını kapsadığı, 
büyük çoğunluğunun ise eğitim alanında (45) öğretmen, okul 
yöneticisi, karma (öğretmen + okul yöneticisini) grubu kapsadığı 
görülmüştür. Tez çalışmalarının büyük çoğunluğunda (42) nicel 
analiz yöntemini kullanılırken çok az çalışmada nitel (2) ve 
10 Arş. Gör. Dr., Şırnak Üniversitesi İşletme Bölümü, E-mail: ayse.ozer88@
gmail.com
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karma (nicel+nitel) yöntem (3) kullanılmıştır. Bunlara ek olarak, 
lisansüstü tezlerin özet kurgusunun hepsinde araştırmanın 
amacı (kapsamı) belirtilmişken, büyük çoğunluğunda (46) sonuç 
açıklanmıştır. Öte yandan tezlerin özet kurgusunun yaklaşık 
olarak yarısında araştırma yöntem ve deseni belirtilirken çok 
sınırlı sayıda tez çalışmasında tartışma (4) ve önerilere (8) yer 
verildiği saptanmıştır.

Abstract

The aim of this research is to determine the bibliometric 
characteristics of 42 master’s and 5 doctoral theses registered 
in the website of Directorate of Council of Higher Education and 
prepeared on technological leadership and digital leadership. The 
main parameters considered in the categorization of these theses 
are “the basic variables examined in the theses”, “the graduate 
level”, “the language of thesis”, “the year of publication”, “the 
gender of the thesis’ authors”, “the title of thesis supervisor”, 
“the type of the institute and the university”, “the thesis area”, 
“the research methods”, “the sample group” and the “summary 
fiction”. As a result of the review, it was determined that the theses 
on technology leadership or digital leadership studies started in 
2004 and most of them were written mostly in 2019, the most 
of these theses (15 Master’s and 3 doctoral dissertations) are 
mostly carried out by Prof. Dr., digital leadership was studied in 
only 1 thesis, the most studied subject was technology leadership 
competence and only 1 thesis (doctoral) was written in English 
and 14 female authors did not write a doctoral dissertation on 
these subjects. It was seen that the majority of these theses 
(36) were prepared by state universities and the most theses 
(6 master’s and 1 doctoral thesis) were prepared in Marmara 
University, and the most theses (23) were completed within the 
Institute of Educational Sciences. Considering the research 
area and sample group of thesis, it was seen that only 2 of 
them were made in the business field and including business 
employees, and the vast majority of thesis were made in the field 
of education (45) including teachers, school administrators, and 
mixed (teacher+school administrators) group. While quantitative 
analysis method was used in the majority of thesis studies (42), 
very few studies used qualitative (2) and mixed (quantitative + 
qualitative) (3) method. When looking at the summary fictions, it 
was seen that all of theses specified the purpose (scope) of the 
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researchs, the vast majority (46) of theses stated the results’ of 
research in summary fiction. On the other hand, the method and 
design of research was specified in approximately half of the 
theses, a very limited number of thesis had discussions (4) and 
suggestions (8) in summary function.



TESAM16 17

                       DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN SOSYAL BİLİMLERE ETKİSİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DİJİTAL 
BANKACILIK HİZMETLERİ AÇISINDAN 

MÜŞTERİ PROFİLİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayşegül Berrak KÖTEN11

Özet

Reel ve finansal piyasaları etkisi altına alan, iktisadi faaliyetlere 
ve küresel ekonomiye yön veren dijital dönüşüm, birçok sektörde 
olduğu gibi bankacılık sektörünü de etkilemektedir. Günümüzde 
artan rekabet ortamında güç kazanmak isteyen bankalar en iyi 
hizmeti sunan finans kurumları haline gelmek için dijital dönüşüm 
ve teknolojik alt yapı yatırımlarına ağırlık vermeye başlamıştır. 
Dijitalleşmenin tüketici tercihlerinde önemli bir rol oynaması 
ve maliyetleri azaltması bankalar tarafından yapılan teknoloji 
yatırımlarının artmasına neden olmuştur. Özellikle pandemi 
döneminde, daha önce dijital kanalları hiç kullanmamış birçok 
banka müşterisi, zorunlu olarak dijital bankacılıktan işlem yapmak 
durumunda kalmıştır. Bu durum, dijital kanalların gelişmesi 
için bir fırsata dönüşmüştür. Bankacılık sektöründe, gelişmiş 
analitik yapılar kurgulamanın, dijital teknolojilere ve yeni dağıtım 
platformlarına adapte olmanın önemi pandemi döneminde 
daha iyi anlaşılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık 
sektöründe dijital bankacılık hizmetleri açısından müşteri 
profilinin istatistik yöntemler yardımıyla değerlendirilmesidir. 
Grup farklılığı analizleri sonucunda, erkeklerin daha fazla dijital 
hizmetten yararlandığı, 36-55 yaş grubunun internet bankacılığı 
ve mobil bankacılık hizmetlerini diğer yaş gruplarına göre daha 
fazla kullandığı belirlenmiştir.

Abstract

The digital transformation, which influences the real and financial 
markets, directs economic activities and the global economy, 
affects the banking sector as well as many other sectors. Banks 
that want to gain strength in today’s increasingly competitive 
environment have started to focus on digital transformation and 
technological infrastructure investments in order to become 
11 Öğretim Görevlisi, İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
Bankacılık Ve Sigortacılık Programı, E-mail: a.koten@iku.edu.tr
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financial institutions that offer the best service. The fact that 
digitalization plays an important role in consumer preferences and 
reduces costs has led to an increase in technology investments 
made by banks. Especially during the pandemic period, many 
bank customers who had never used digital channels before had 
to make transactions from digital banking. This has turned into an 
opportunity for digital channels to flourish. In the banking sector, 
the importance of building advanced analytical structures and 
adapting to digital technologies and new distribution platforms 
has been better understood during the pandemic period. The 
aim of this study is to evaluate the customer profile in terms of 
digital banking services in the Turkish banking sector by using 
statistical methods. As a result of the analysis of the group 
difference, it was determined that men use digital services more, 
and the 36-55 age group uses internet banking and mobile 
banking services more than other age groups.



TESAM18 19

                       DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN SOSYAL BİLİMLERE ETKİSİ

GELİŞEN TEKNOLOJİNİN İSTİHDAMA 
ETKİLERİ

Barış ÖZTUNA12

Derya ALİMANOĞLU YEMİŞCİ13

Özet

Günümüzde özellikle teknolojinin ve dijitalleşmenin ilerlemesi 
yeni kavramları da beraberinde getirmiştir. Bunlar, freelance 
çalışma tarzı, dijital emek ve gig ekonomisi gibi kavramlar 
olarak adlandırılmaktadır.  Bu yeni kavramlar emek piyasalarının 
ve ekonomilerinin de yeniden dönüşüm geçirmelerine neden 
olmuştur. Diğer bir deyişle Gig ekonomisi işin doğası ve işgücüne 
erişimi değiştirmiştir.  Dijitalleşmenin hızla ilerlemesi ve özellikle 
covid-19 salgını ile birlikte hızla birçok vatandaşa ulaşılması, 
özellikle işlemlerin hızlı bir hale gelmesi dijital emeğin işyerinin 
tercihlerine sebep olmuştur. Covid-19 salgını ile birlikte birçok 
sektörde çalışanlar evde çalışmaya başlamışlardır. Yapılan 
araştırmalar evde çalışanların çoğunun salgın sonrası da evde 
çalışmayı tercih edeceğine yönelik sonuçlar ortaya koymuştur. 
Dijitalleşme ile birlikte örgüt yönetimi, endüstri ilişkileri, istihdam 
ve ekonomi alanları değişime uğramaktadır. Bilinen istihdam 
tarzlarına ek olarak yeni tarzda istihdam türleri ortaya çıkmıştır. 
Bu yeni istihdam türleri devletlerin, işletmelerin ve çalışanlarda 
da değişiklikler yaratmaktadır. Gig ekonomisi devlet, işletme 
ve çalışanlara yeni yükümlülükleri getirmektedir. Dijitalleşmenin 
hızlanması değişikliklerin de yapılmasını hızlandıracaktır. Bu 
çalışma ile birlikte,  gig ekonomisi ve freelance çalışma kavramları 
açıklanarak gig ekonomisinin örgütlenmeye, çalışma modellerine 
ve istihdama etkileri hakkında bilgi verilmektedir. Çalışmada 
ulusal ve uluslararası istatistiki verilere yer verilerek gig ekonomisi 
ile freelance çalışmanın istihdama etkileri incelenmektedir.

Abstract

Nowadays, especially the advancement of technology and 
digitalization has brought new concepts with it. These are 
called concepts like freelance work style, digital labor, and gig 
economy. These new concepts have caused the labor markets 
12 Doç.Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi İ.İ.B.F.  Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri Bölümü, E-mail: barisoz83@yahoo.com
13 Dr. Öğretim Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F.  Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, E-mail: derya.yemisci@cbu.edu.tr
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and economies to undergo a transformation. In other words, the 
Gig economy has changed the nature of work and access to 
the workforce. The rapid progress of digitalization and the rapid 
access to many citizens, especially with the covid-19 epidemic, 
has led to the preferences of the workplace of digital labor. The 
rapid progress of digitalization and the rapid access to many 
citizens, especially with the covid-19 epidemic, has led to the 
preferences of the workplace of digital labor. With the Covid-19 
epidemic, employees in many sectors started working at home. 
Studies have revealed that most of the homeworkers will prefer 
to work at home after the epidemic. With digitalization, the fields 
of organizational management, industrial relations, employment 
and economics are changing. In addition to the common 
employment styles, new types of employment have emerged. 
These new types of employment are also creating changes 
in states, businesses and employees. Gig economy imposes 
new obligations on government, business, and employees. 
The acceleration of digitalization will speed up the changes to 
be made. With this study, the concepts of gig economy and 
freelance work are explained and information is given about the 
effects of gig economy on organization, working models and 
employment. The study examines the effects of gig economy 
and freelance work on employment by including national and 
international statistical data.
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DİJİTALLEŞME VE KÜRESELLEŞME 
EKSENİNDE AKILLI ŞEHİRLER: DUBAİ 

ÖRNEĞİ

Başak ÖZORAL14

İlke CİVELEKOĞLU15

Özet

2050 yılında dünya nüfusunun %66’sının yani 6.3 milyar insanın 
şehirlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Bu artan nüfusa 
kaliteli hizmet sağlamak amacı ile yüksek teknoloji kullanılarak 
geleceğin şehri olarak kurulan smartcity (akıllı şehir) günümüzde 
önemi artan bir şehir modeli olarak görülmekte ve küresel 
ölçekte hızla yayılmaktadır. Akıllı şehir kamuya birçok hizmetin 
kesintisiz ve yaygın verilmesini sağlarken, sürdürebilir şehir 
olarak çevrenin korunmasında da önemli bir rol oynamaktadır. 
Bu çalışmada küreselleşmenin bugün geldiği noktada küresel 
kapitalizmin beklentilerine uygun şehir modeli olarak öne çıkan 
akıllı şehir, küresel ekonomik ilişkiler, toplumsal dönüşüm ve 
siyasal rejim ile etkileşimi ekseninde Dubai örneği üzerinden 
incelenecektir. Son 20 yıl içinde önce küresel sonra dünya 
şehri olarak öne çıkan Dubai, bugün sadece Ortadoğu’nun 
değil dünyanın da örnek aldığı akıllı şehirlerinden biri olarak 
birçok insanı kendine çekmektedir. Bu çalışma, akıllı şehirleri 
tartışırken, bu şehir modelinin küreselleşme ile ortaya çıkan 
sorunlara getirdiği olumlu çözümlere rağmen, siyaseten bir takım 
problemler içerdiğini de tartışmaktadır. Akıllı şehirlere yönelik en 
açık eleştiri dijitalleşmenin, dolayısıyla blok zincir teknolojisi ile 
toplanan big data’nın (büyük veri) hükümetler tarafından sınırsız 
kullanılma ihtimalidir. Akıllı şehirler halka tatminkar bir hizmet 
ağı ve konfor sağlarken, siyasi rejimlerin otoriterleşme ihtimalini 
arttırmaktadır. Akıllı şehirlerin kişisel özgürlük ve mahremiyet 
açısından yaratabileceği sıkıntılar göz ardı edilemeyecek kadar 
önemlidir. Bu çalışmada dijital çağın şehri olan akıllı şehir ile 
otoriter rejimlerin sadece kendi vatandaşlarını kontrol etmekle 
kalmayıp, liberal-demokrasiye alternatif bir rol model sunarak 
otoriterliği, teknoloji açısından ileri, yüksek ekonomik büyümeye 
14 Dr Öğretim Üyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler, E-mail: bozoralicaret.edu.tr
15 Doçent Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler, E-mail: icivelekogluicaret.edu.tr
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sahip ya da zengin ülkeler için mümkün bir rejim kılabileceği öne 
sürülmektedir. 

Abstract

Many researchers claim that by 2050 the 66% of the world 
population, roughly 6.3 billion people, will be living in cities. In 
order to provide sufficient service to this increasing population, 
a new city concept, known as smart city, has emerged. This 
city model is different from its predecessors as it relies on high 
technology in its operations and its services to the public. Smart 
cities have become the new phenomenon and a subject of 
hot debate in literature. This paper discusses the emergence 
of smart city with reference to globalization of economies and 
then addresses the possible consequences of digitalism in 
smart cities by problematizing the impact of high technology of 
smart city on political regimes. Dubai is taken as an example to 
demonstrate how digital technology has transformed a global 
city into a smart city. Over the last 20 years Dubai has become the 
centre of capitalism in the Middle East. As the city successfully 
integrated with world economy, the number of businessmen, 
investors, expats, workers, tourists and students in the city has 
increased tremendously and thus, Dubai has become one of 
the most attractive smart cities not only in the Middle East but 
also in the world. In the light of Dubai case, this paper argues 
that while digitalism in smart cities could provide high visibility 
and a high status to the city in international system and pretty 
high living standards to city dwellers, it could also lead to some 
serious problems. The most significant criticism regarding 
digitalism has to do with the usage of big data and block chain 
system in cities as governments can collect and store personal 
information of city dwellers with the help of this technology. It 
is very difficult to know how governments plan to use all the 
information in future. However, it is possible that governments 
can choose to use this information to control their people and 
particularly the opposition groups in their societies. This paper 
aims to demonstrate that smart city technology and the control 
system it provides can facilitate establishment of authoritarian 
regimes, which could set autocratic political regimes as a strong 
alternative to liberal democracies in wealthy and technologically 
advanced countries.
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DIGITALIZATION IN EDUCATION AND 
REFLECTION ON EDUCATIONAL POLICIES IN 

TURKEY

Bekir PARLAK16

Umut Berker SEVİLMİŞ17

Özet

En önemli kamu hizmetlerinden biri olan eğitim, toplumların 
geleceğini oluşturmaktadır. Gelişen teknolojiler, eğitimde 
olduğu gibi diğer birçok alanda da yenilikçi yaklaşımları ön 
plana çıkarmaktadır. Bugün dünyadaki pek çok ülke eğitim 
sistemlerini dijitalleştirmek için stratejiler belirlemekte ve yeni 
eğitim politikaları geliştirmektedir. COVID-19 salgını bu konunun 
önemini gözler önüne sermiştir. Neredeyse tüm ülkelerdeki 
sokağa çıkma kısıtlamaları ve okulların kapatılmasıyla dijital 
eğitim, eğitimi sürdürmenin tek çaresi haline gelmiştir. Bu 
deneyim eğitimin dijitalleşmesinin önemini göstermekte olup, bu 
sürecin yenilikçi eğitim politikalarıyla desteklenmesi, gelecekteki 
başarının anahtarı olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada 
Türk eğitim politikalarının tarihçesi ve dijitalleşmenin güncel 
politikalara yansıması incelenmiş, COVID-19 salgını ve eğitimin 
dijitalleşmesine etkileri gözlemlenmiş, dijital dönüşüm ışığında 
eğitim sistemlerinin geleceği tartışılmıştır.

Abstract 

Education, as one of the most important public services, 
creates the future of societies. Emerging technologies bring 
innovative approaches to education as well as many other 
fields. Today, lots of countries in the world sets strategies and 
develop new educational policies to digitalize their education 
systems. COVID-19 pandemic became an eye-opener about 
the importance of digitalization. With the closure of the schools 
because of the lockdowns in almost all countries, digital 
16 Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 
E-mail: bparlak21@gmail.com
17 Proje Uzmanı Ve Yüksek Lisans Öğrencisi, Bursa Uludağ Üniversitesi Siya-
set Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, E-mail: umutberkersevilmis@gmail.com
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education became the sole remedy for maintaining education 
systems. This experience shows us digitalization of education 
and supporting this process with innovative educational policies 
are the key factors for success in the future. In this study, 
the history of Turkish educational policies and the reflection 
of digitalization on recent policies have been examined, the 
COVID-19 pandemic and its effects on digitalization of education 
have been observed, and the future of educational systems in 
the light of digital transformation has been discussed.
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PSİKOLOJİDE YAPAY ZEKANIN KULLANIMI

Bilge Nuran AYDOĞDU18

Meryem YILMAZ19

Özet

Yapay zekâ temelde bilgiyi işlediği için tüm gelişmeler onun 
eksininde şekillenmektedir. Özellikle psikoloji gibi insanı 
inceleyen bir bilim dalını da hem etkilemekte hem de ondan 
etkilenmektedir. Yapay zekâ, psikoloji kadar eski bir geçmişe 
sahip olmasa da son 20 yıldır geçirdiği değişimler şu an tüm 
sektörleri etkilemektedir. Psikolojinin multidisipliner yapısı 
sayesinde de yapay zekada yaşanan gelişmeler psikolojiyi 
etkilemiştir. Bu araştırma psikolojide kullanılan yapay zekâ 
uygulamalarını tanıtmak amacıyla yapıldı. Robotlardan çevrimiçi 
uygulamalara oradan sanal gerçeklik uygulamalarına uzanan 
bu araştırma hem günümüzde yapay zekanın psikolojide 
kullanımını hem de gelecekte olması beklenen psikoloji-yapay 
zekâ iş birliğini açıklamaktadır. Ayrıca Türkiye’nin son yılların en 
önemli teknolojisi olarak gördüğü yapay zekaya katkıları ve bunu 
geliştirmek için önerileri açıklandı. Şu an için bir bilgi çağında 
bulunmaktayız. Ve bu çağın en önemli teknolojisi yapay zekâ. 
O yüzden psikolojiye ve diğer alanlara olan katkısını göz ardı 
edemeyiz. Psikolojiye olan katkılarının her geçen yıl artması bu 
iki disiplinin birlikte incelenmesini gerekli kılmaktadır.

Abstract

All the scientific developments take form in a parallel line 
with artificial intelligence due to AI’s fundamental ability of 
processing information. Considering that psychology is a 
discipline that studies all aspects of human, artifical intelligence  
both affects and is affected by psychology. Although AI’s 
history is not as old as psychology, its development affects all 
sectors. All these developments in artificial intelligence thus 
have affected psychology by means of its multidisciplinary 
18 Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık, E-Mail: b.nuranaydogdu@gmail.com
19 Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 
yilmazzmeryem08@gmail.com



TESAM26 27

                       DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN SOSYAL BİLİMLERE ETKİSİTESAM 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

form. This research was made in an attempt to introduce the 
artifical intelligence practices in psychology. This research, 
including the studies ranging from robots to online applications 
and virtual reality practices, represents both the use of artificial 
intelligence in psychology and the alignment of psychology-
artificial intelligence, which is expected to happen in the future. 
Moreover, the contributions of Turkey to the artifical intelligence, 
which Turkey considers as the most important technology at 
the recent years, and Turkey’s suggestions to improve AI have 
been explained. We are living in information age and the most 
important technology today is artificial intelligence. Therefore, 
AI’s contributions both to psychology and other disciplines 
can not be ignored. Artificial intelligence’s contributions to 
psychology are increasing every passing year and thus make it 
necessary to examine these two disciplines together.
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE SANAL 
GERÇEKLİK VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK 

UYGULAMALARI

Burcu TOSUN20

Özet

Sürekli değişen çevre koşulları iş dünyasını ister istemez yenilikçi 
bir yapı benimsemeye zorlamaktadır. Dolayısıyla işletmeler 
hızla gelişen teknolojiye hem ayak uydurmak zorunda, hem de 
bu zorlu yolda tüm nimetlerinden faydalanarak onu bir güce 
dönüştürmek zorundadır. Değişim, belirsizlik ve zorlu rekabet 
şartlarında ayakta kalabilmek ve uyum sağlayabilmek için 
çabalayan işletmelerin bu mücadelede en önemli silahlarından 
bir diğeri de şüphesiz insan kaynaklarıdır. İşletmelerin başarısı 
büyük ölçüde, nitelikli, gelişime açık, motivasyonu ve sadakati 
yüksek, güçlendirilmiş bir iş gücüne sahip olmaya bağlıdır. 
Günümüzde çalışanların işe alım, eğitim, gelişim, motivasyon, 
performans değerlendirme gibi süreçlerinde yüksek teknolojinin 
giderek daha çok kullanıldığı göze çarpmaktadır. Özellikle sanal 
ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları son yıllarda insan kaynakları 
yönetiminde giderek artan bir şekilde kullanılmaktadır. Sanal 
gerçeklik, kullanıcıyı bir bilgisayar programı tarafından yaratılmış 
olan hayali üç boyutlu bir evrene taşıyan sürükleyici ve gerçekçi 
bir deneyimdir. Artırılmış gerçeklik ise kullanıcının çevresiyle 
olan anlayışını ve etkileşimini artırmak için bir bilgisayar 
programı tarafından oluşturulan sanal bilgilerle gerçek dünyayı 
zenginleştirmeyi amaçlayan bir teknolojidir. Her iki teknoloji de 
son yıllarda insan kaynakları yönetiminde, özellikle etkileşim ve 
iletişimin etkisini arttıracak şekilde önemli bir kullanım alanına 
sahip olmuştur. Bu çalışmada, sanal gerçeklik ve artırılmış 
gerçeklik teknolojisinin insan kaynakları yönetiminde kullanım 
alanlarını ve sağladığı faydaları ortaya koymak amaçlanmış; 
bu doğrultuda yakın zaman literatürü taranarak ve bu alanda 
yapılmış araştırmalar derlenerek konuya ilgi duyanlara ışık 
tutacak şekilde özetlenmiştir.
20 Öğr. Gör. Dr., Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü, E-Mail: burcu.tosun@
atilim.edu.tr
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Abstract 

The continuously changing environmental conditions inevitably 
force the business world to adopt an innovative structure. 
Therefore, corporations both have to keep up with the rapidly 
developing technology and also take advantage of all its benefits 
on this challenging way and use it as a power. Undoubtedly, 
human resource is one of the most important weapons of 
enterprises that strive to survive and adapt to change, uncertainty 
and tough competition circumstances. The success of 
businesses mostly depends on having an empowered, qualified 
workforce which are motivated, loyal and open for improvement. 
Today, it is observed that high technology is used more and 
more in the recruitment, training, development, motivation and 
performance evaluation processes of employees. Especially 
virtual and augmented reality applications are increasingly 
used in human resource management in recent years. Virtual 
reality is an immersive and realistic experience that transports 
the user into an imaginary three-dimensional universe created 
by a computer program. Augmented reality is a technology that 
aims to enrich the real world with virtual information created by 
a computer program, to increase the user’s understanding and 
interaction with the environment. Both technologies have had an 
important usage area in human resource management in recent 
years, especially in order to increase the effect of interaction 
and communication. In this study, it is aimed to reveal the areas 
and benefits of virtual reality and augmented reality technology 
applications in human resource management. For this purpose, 
the recent literature was reviewed and the studies made in this 
field were compiled and summarized, to shed light on those who 
are interested in the subject.
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BURSA İMALAT SANAYİ FİRMALARINDA 
TEKNOLOJİK İNOVASYONUN 

BELİRLEYİCİLERİ

Cem Okan TUNCEL21

Özet

Bu çalışma Bursa imalat sanayinde teknolojik inovasyonun firma 
düzeyindeki belirleyicilerini araştırmaktadır. Çalışmada teknolojik 
inovasyon OECD literatürüne bağlı kalınarak ürün ve süreç 
inovasyonu olarak tanımlanmıştır. Çalışmada kullanılan veri seti 
Bursa bölgesinde yer alan organize sanayi bölgelerinde faaliyet 
gösteren 100 adet imalat sanayi firmasından oluşmaktadır. Firma 
düzeyinde inovasonun belirleyicileri ürün ve süreç inovasyonu için 
ayrı ayrı probit modeller yoluyla tahmin edilmiştir. Araştırmanın 
bulgularına göre Bursa imalat sanayinde Ar&Ge, patent, kamu 
desteği ve ihracat yoğunluğu firmaların teknolojik inovasyonu 
yapma olasılıklarını artırmaktadır. Bu bulgular Bursa bölgesi için 
tasarlanacak inovasyon politikası için devlet desteği ile firma içi 
Ar&Ge’nin önemli olduğunu göstermektedir.

Abstract 

This study examines the determinants of technological 
innovation at firm level in Bursa manufacturing industry. In 
the study, technological innovation is defined as product 
and process innovation based on OECD literature. The data 
set used in the study consists of 100 manufacturing industry 
companies operating in the organized industrial zones in the 
Bursa region. The determinants of innovation at firm level have 
been estimated through separate probit models for product and 
process innovation. According to the findings of the research, 
R&D, patent, public support and export intensity in Bursa 
manufacturing industry increase the opportunities of companies 
to make technological innovation. These findings show that 
the public supports  and in-house R&D are important for the 
innovation policy model to be designed for the Bursa region.

21 Doç. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat, E-mail: cotuncel@uludag.edu.tr
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SCHUMPETER’İN AVRUPA BİRLİĞİ İLE 
İMTİHANI: TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMDE 

AVRUPA PARADOKSU VE YARATICI YIKIM

Çağdaş CENGİZ22

Özet

Teknolojik gelişimde yaratıcılık süreçlerini, inovasyonu ve dijital 
dönüşümü odak alan Avrupa Birliği (AB) merkezli söylemlerin 
1990’lı yıllardan bu yana hızlandığı dikkati çeker. Bununla 
birlikte ortak bir söylem üzerine inşa edilen politikalar ve finansal 
mekanizmalar, AB ülkelerinin teknolojik ve dijital dönüşümde 
yakaladığı teknik birikimi pratiğe, diğer bir deyişle piyasa 
koşullarına yansıtabildiği anlamına gelmemektedir. AB’nin politik 
aktörleri, Ar-Ge ve teknolojik yenilik potansiyelini rekabetçi ürün 
ve hizmetlere dönüştürebilme aşamasında yaşanan ve Avrupa 
Paradoksu olarak adlandırılan bu çelişkili döngüden türlü çıkış 
yolları aramaktadır. Bu arayışta, kapitalizme dair eski yapıların 
anlam ve işlevini bir kez daha yitirdiği 2008 küresel krizinin 
artçı koşulları da hesaba katıldığında, Schumpeter’in sosyal ve 
ekonomik dönüşümün belirleyici dinamiklerine ışık tutan ‘yaratıcı 
yıkım’ (creative destruction) teorisi yol gösterici olmaktadır. 
Bununla birlikte, Schumpeteryan yaklaşıma neoliberal 
perspektiften bakan politik aktörler, teknolojik gelişim ve yeniliğin 
doğasındaki asli nedenselliği ne ölçüde yakalayabilir? İnovasyon 
ve girişimcilik süreçlerini klasik piyasa rekabetçiliği üzerinden 
okuyan yaklaşımların idealindeki sistem, en başta iklim krizi 
olmak üzere yapısal dönüşümleri kaçınılmaz kılan küresel krizler 
çağında ne kadar sürdürülebilir? Bu sorulardan hareketle bu 
çalışma, Schumpeter’in kapitalizme içkin asli bir unsur olarak 
tanımladığı ve yaratıcı yıkım olarak adlandırdığı dönüştürücü 
gücün doğasını ve çevrimlerini Avrupa Paradoksu özelinde 
tartışırken, yıkıcı yenilikçiliğin (disruptive innovation) mevcut 
yapıyı, değerler ağını ve aktörleri yerinden ediş tarzını, toplumsal 
ve çevresel sürdürülebilirlik perspektifinden değerlendirmektedir. 
Buradan hareketle Birliğin yenilikçi potansiyelinin küresel rekabet 
düzeyinde karşılaştığı zorluğun paradoksal bir durumdan değil, 
kapitalizmin olanca esnekliğine rağmen krizli bir doğaya sahip 
22 Dr. Öğretim Görevlisi, Dokuz Eylül University European Studies, E-mail: 
cagdascengiz1@hotmail.com
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olduğu gerçeğini ihmal eden piyasa odaklı anaakım politikalardan 
kaynaklandığı sonucuna varılmaktadır.

Abstract 

It is remarkable that the discourses centered on the European 
Union (EU) focusing on creativity processes, innovation and 
digital transformation in technological development have 
accelerated since the 1990s. However, the policies and financial 
mechanisms built on a common discourse do not mean that 
EU countries can reflect the technical knowledge they have 
gained in technological and digital transformation to practice, 
in other words, to market conditions. The political actors of 
the EU are searching for ways out of this contradictory cycle, 
which is called the European Paradox, in the process of 
transforming the R&D and technological innovation potential 
into competitive products and services. In this way of searching, 
taking the aftershocks of the 2008 global crisis into account, 
in which the old structures of capitalism lost their meaning 
and function once again, Schumpeter’s ‘creative destruction’ 
theory, which sheds light on the determining dynamics of 
social and economic transformation, is guiding. However, to 
what extent can political actors who view the Schumpeterian 
approach from a neoliberal perspective capture the intrinsic 
causality inherent in technological development and innovation? 
How sustainable is the ideal system of approaches that read 
innovation and entrepreneurship processes through classical 
market competitiveness in the age of global crises -especially the 
climate crisis- that make structural transformations inevitable? 
Based on these questions, this study discusses the nature and 
cycles of the transformative power that Schumpeter defines as 
an essential element inherent to capitalism and calls ‘creative 
destruction’ in the context of the European Paradox. It evaluates 
the way that ‘disruptive innovation’ displaces the existing 
structure, network of values and actors from the perspective 
of social and environmental sustainability. Based on this, it is 
concluded that the challenge of the Union’s innovative potential 
at the level of global competition is not due to a paradoxical 
situation, but from market-oriented mainstream policies that 
neglect the fact that capitalism has a crisis-like nature despite 
its flexibility.
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SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN OYNAMA 

MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Çağrı Hamdi ERDOĞAN23

Ziya BAHADIR24

Özet

Bu araştırmanın amacı spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin dijital 
oyun oynama motivasyon düzeylerini incelemektir. Ayrıca spor 
bilimleri fakültesi öğrencilerinin dijital oyun oynama motivasyon 
düzeylerini yaş, cinsiyet, bölüm, sınıf düzeyi, not ortalaması 
ve spor dalına göre karşılaştırmaktır. Araştırma, genel tarama 
modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 
2019-2020 eğitim yılındaki Türkiye’de bulunan Kayseri ilindeki 
Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 
404 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu ile 
Tekkurşun-Demir ve Hazar (2018) tarafından geliştirilen Dijital 
Oyun Oynama Motivasyonu Ölçeği veri toplama araçları olarak 
kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS programı 
kullanılmıştır. Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin dijital oyun 
oynama motivasyon düzeylerinin incelenmesi amacıyla aritmetik 
ortalama (x̄), standart sapma (ss) ve anlamlılık (p) verileri elde 
edilmiştir. Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin dijital oyun 
oynama motivasyon düzeylerinin normal dağılım gösterdiği, 
basıklık-çarpıklık durumlarına göre belirlenmiştir. Araştırmada 
ikili karşılaştırmalar için t testi (Independent-Samples T Test) 
ve çoklu karşılaştırmalar için tek yönlü varyans analizi (One-
Way Anova) teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına 
göre spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin dijital oyun oynama 
motivasyonları “orta düzey” olarak belirlenmiş (x̄=3.03); başarı 
ve canlanma (x̄=2.90), merak ve sosyal kabul (x̄=3.16) ile 
oyun isteğinde belirsizlik (x̄=3.09) alt boyutlarının da birbiriyle 
benzer olarak “orta düzey” olarak tespit edildiği görülmüştür 
(min. 1-max. 5). Ayrıca spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin 
dijital oyun oynama motivasyonları cinsiyet ve spor dalına göre 
anlamlı fark göstermişken (p<0.05); yaş, sınıf düzeyi, bölüm ve 
not ortalamasına göre anlamlı fark belirlenmemiştir (p>0.05). 
23 Dr., Milli Eğitim Bakanlığı, E-Mail: erdoganhamdi@hotmail.com
24 Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, E-Mail: 
ziyabahadir40@hotmail.com
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Çalışmanın sonunda benzer nitel araştırmaların tasarlanması, 
daha geniş katılımlı çalışmaların yapılması ve dijital oyunlara 
ayrılan zamanı azaltan aktivitelerin özendirilmesi gibi öneriler 
sunulmuştur.

Abstract 

This study aims to examine the motivation levels in students of 
sports science faculties to play digital games. Moreover, this 
comparison regarding the motivation levels of sports sciences 
students to play digital games by age, gender, department, 
grade level, grade point average and sport branch. The research 
was conducted with a general survey model. The study group 
comprises 404 students attending the Sport Sciences Faculty of 
Erciyes University in Kayseri, Turkey during the 2019-2020 term. 
A Personal Information Form and a Digital Game Motivation 
Scale developed by Tekkurşun-Demir and Hazar (2018) were 
used as the data collection tools. SPSS program was utilized for 
the data analysis. The arithmetic mean (x̄), standard deviation 
(sd) and significance (p) data were calculated to examine the 
motivation levels of the sports sciences students to play digital 
games. It was determined that the motivation levels of the 
sports sciences faculty students, to play digital games showed 
normal distribution by kurtosis-skewness values. The t-test 
(Independent-Samples T Test) method for paired comparisons 
and one-way analysis of variance (One-Way ANOVA) were 
applied for multiple comparisons. The research results revealed 
that the motivation of the sports science faculty students to 
play digital games was determined as a “moderate level” (x̄ 
= 3.03); success and recovery (x̄ = 2.90), curiosity and social 
acceptance (x̄ = 3.16) and uncertainty in game request (x̄ = 3.09) 
were found to be at the “moderate level” similarly (min. 1-max. 
5). Furthermore, the motivations of the sports science faculty 
students to play digital games showed a significant difference 
by gender and sports branch (p<0.05). However, there was no 
significant difference regarding age, grade level, department 
and grade point average (p>0.05). It was suggested to design 
similar qualitative researches, conducting studies with wider 
participation and encouraging activities that reduce the time 
allocated to digital games. 
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COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE 
ÇOCUKLARDA UZAKTAN EĞİTİM VE 

DEĞİŞEN SOSYAL MEDYA KULLANIM 
PRATİKLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR İNCELEME

Damla YORGANCI25

Özet

Covid-19 birçok ülkeyi ve milyonlarca insanı hızla bulaşarak etkisi 
altına almış bir pandemidir. Bu süreçte yüz yüze gerçekleştirilen 
geleneksel eğitim öğretim pratikleri değişmek durumunda 
kalmış, yeni medya teknikleriyle uzaktan eğitim sistemine 
geçilmiştir. Çocuklar ekran karşısında uzunca zaman geçirmek 
durumunda kalmıştır. Bu durumun onları gerek fizyolojik gerekse 
psikolojik olarak etkilediği gözlemlenmektedir. Yüz yüze eğitimin 
aksine bilgisayar ekranı karşısında tek başına saatlerini geçiren 
çocuk akranlarıyla sosyalleşememekte ve bu sayede sosyal 
medya araçlarının kullanım düzeylerinin de artış gösterebileceği 
düşünülmektedir. Yalnızca kullanılan uzaktan eğitim araçları 
değil diğer web siteleri, oyunlar ve sosyal medya çocuklar 
tarafından yoğunluklu olarak kullanılır olmuştur. Bu araştırmanın 
amacı, Türkiye’de eğitim gören ilköğretim 5., 6., 7., ve 8. Sınıf 
öğrencilerinin, Corona virüs (Covid-19) pandemisi ile gelişen  
uzaktan eğitimi, kullanım artışları ile sosyal medyaya yönelimleri 
arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve önerilerde bulunmaktır. 
Amaç doğrultusunda nitel bir veri toplama yöntemi olan 
derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmıştır. İlköğretim 5,6,7, 
ve 8.sınıf öğrencisi olan 40 katılımcı ile uzaktan eğitim ve sosyal 
medya kullanımları üzerine yarı-yapılandırılmış derinlemesine 
görüşmeler yapılmış, veriler elde edilmiştir. Çalışmada, ele alınan 
örnekleme açık uçlu 10 sorudan oluşan bir ölçek uygulanmıştır. 
Açık uçlu soruların yanıtları içerik analizi yöntemi ile analiz 
edilmiştir. Uzaktan eğitimin olmadığı dönemlerde yalnızca 
hafta sonu veya hafta içi akşam saatlerinde sosyal medya 
araçlarını kullandıklarını belirtirlerken pandemi döneminde gün 
içinde sık sık kullandıklarını belirtmişlerdir. Görüşme verilerinin 
incelenmesi neticesinde “uzaktan eğitiminin getirdiği yalnızlık 

25 Araştırma Görevlisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Gazetecilik Bölümü, E-Mail: damlaparlak@hotmail.com
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hissi”, “sınavlarda başarısız olma kaygısı”, “eğlenme ihtiyacı” 
ve “arkadaşlara özlem” olarak 4 adet başlık elde edilmiştir. 
Çalışmada görüşülen katılımcıların hepsinin uzaktan eğitim 
sürecinde sosyal medya kullanımlarının arttığı gözlemlenmiştir. 
Ebeveynlerin bu tür durumlar için dikkatli olmaları ve sosyal 
medya noktasında oluşabilecek muhtemel sorunlara karşı 
çocuklarını korumaları gerekmektedir. Genel akıbeti belirsiz 
olan pandemi sürecinden çocukların ruhsal ve fiziksel olarak 
en az hasarla atlatılabilmeleri için ailelere ve yetkililere birtakım 
sorumluluklar düşmektedir.

Abstract

Covid-19 is a pandemic that rapidly infects many countries 
and millions of people. In this process, traditional education 
practices, which were carried out face-to-face, had to change, 
and the distance education system was introduced with new 
media techniques. Children had to spend a lot of time in front 
of the screen. It is observed that this situation affects them both 
physiologically and psychologically. Unlike face-to-face training, 
children who spend their hours alone in front of the computer 
screen cannot socialize with their peers, and it is thought that 
the level of use of social media tools may increase.Not only the 
distance education tools used but also other websites, games 
and social media have been used extensively by children. The 
purpose of this research is studying in Turkey elementary 5th, 
6th, 7th, and 8th graders, Coronavirus (Covidien-19) developing 
distance education with the pandemic, assess the association 
between use of growth with social media trends and make 
suggestions. In line with the purpose, the in-depth interview 
method, which is a qualitative data collection method, was 
used. Semi-structured in-depth interviews were conducted 
with 40 participants, who are 5, 6, 7, and 8th grade students, 
on distance education and their use of social media, and the 
data were obtained. In the study, a scale consisting of 10 open-
ended questions was applied to the sample. Answers to open-
ended questions were analyzed using content analysis method. 
They stated that they use social media tools only on weekends 
or weekdays evenings when there is no distance education, and 
they use them frequently during the day during the pandemic 
period. As a result of the analysis of the interview data, 4 
titles were obtained as “feeling of loneliness brought about by 
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distance education”, “anxiety of failing the exams”, “need to 
have fun” and “longing for friends”. It was observed that all of 
the participants interviewed in the study increased their use of 
social media during the distance education process. Parents 
should be careful about such situations and protect their children 
against possible problems at the social media point. Families 
and authorities have a number of responsibilities to help children 
survive the pandemic process, which has an uncertain outcome, 
with the least amount of mental and physical damage.
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ALGORİTMALARIN GÖLGESİNDE 
BÜROKRASİ: BÜROKRASİ ÜZERİNE 

ELEŞTİRİLER

Dilek DEDE26

Özet

Bürokrasinin değişen rolü ve konumu, paradigma değişimlerinden 
sonra hem toplumsal hem de siyasal eksende, çeşitli kamu 
yönetimi çalışmalarında geniş bir şekilde tartışıldı. Son dönem 
çalışmalar, “Dijital Çağ Yönetişimi” (DÇY) pradigmasının 
yükselişinden sonra bürokrasinin algoritmik yorumuna odaklandı. 
Ortak kanı, Yeni Kamu İşletmeciliği paradigmasının DÇY’ye 
teslim olduğu yönündedir. (Dunleavy, 2016, Pegni, 2020, Vogl et. 
al, 2019). Dahası, Weberyen Bürokrasi kavramları, yeni koşulların 
algoritmik bürokrasi olarak adlandırdığı bürokrasi için ufuk açıcı 
bir bakış açısı sağlayabilir. (Pegni, 2020, Vogl et. al, 2019).

Bu çalışmanın amacı Weberyen bürokrasi ve kamu yönetiminin 
değişen bir boyutu olarak “algoritmik bürokrasinin” ortak 
noktalarını ele alan görüş ve tartışmaları anlamak ve ortaya 
koymaktır. Weberyen bürokrasinin algoritmik bürokrasi kavramı 
içindeki izleri nasıl sürülebilir ve açıklanabilir? Bu çalışmanın 
hareket noktası the Pegni (2020) and Vogl et. al. (2019)  
çalışmalarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, Weberyen 
bürokrasi kavramının geç dönem “büyü bozumu” iddiası 
düşünülerek, Weberyen bürokrasi ve algoritmik bürokrasinin 
ortak noktaları detaylandırılırken ihtiyatlı olmanın gerekliliği 
savunulmaktadır.

Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde algoritmik 
bürokrasinin kavramsal boyutları değerlendirilmiştir. İkinci 
bölümde “Weberyen bürokrasi ve algoritmik bürokrasinin ortak 
noktaları savı” kısaca değerlendirilmiştir. Tartışma ve sonuç 
bölümünde gelecek çalışmalar için öngörüler ele alınmıştır. 

26 Araş. Gör. Dr., Istanbul University Political Sciences and Public 
Administration, E-Mail: dilekdedestanbul.edu.tr
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Abstract

The altering role of the bureaucracy and its position after 
paradigmatic changes in social and political nexus has been 
widely discussed in the various public administration research. 
The current discussions concentrate on the “algorithmic 
version of bureaucracy” after the emergency of the “Digital Era 
Governance” (DEG) paradigms. Common sense indicates that 
“new public management” yields to DEG. (Dunleavy & Margetts, 
2016, Pegni, 2020, Vogl et. al, 2019). Furthermore,  Weberian 
bureaucracy concepts can provide a seminal vision for the new 
bureaucracy called “algorithmic bureaucracy”(Pegni, 2020, Vogl 
et. al, 2019).

The purpose of this study is to manifest and understand the 
views and discussions that deal with the common points of 
the Weberian bureaucracy and algorithmic bureaucracy” as 
a shifting dimension of the public administration field. The 
focal questions are the following: 1) How can be clarified and 
traced the Weberian bureaucracy signs into the algorithmic 
bureaucracy concept? This study’s departure point is inspired 
by the Pegni (2020) and Vogl et. al. (2019) papers. However, it 
is argued that given the fact that the late version of Weberian 
bureaucracy conceptualization is argued the “disenchanted”,  
forethoughtfulness is essential for elaborating the common 
points of Weberian bureaucracy and algorithmic bureaucracy.

This study has been constructed in two sections. In the first 
section, the conceptual aspect of “algorithmic bureaucracy” has 
been evaluated. In the second section, the arguments of common 
points of Weberian bureaucracy and “algorithmic bureaucracy” 
have briefly been assessed.  The prospects for future studies 
have been tackled In the discussion and conclusion section.
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TEMSİLİ DEMOKRASİ’NİN DİJİTALLEŞMESİ: 
KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE ARTAN 

KAMUOYU ETKİSİ

Eda TUTAK27

Özet

20. yüzyılın sonlarında başlayan ve 21. yüzyılda hızlı bir 
yükseliş yaşayan teknolojik ilerlemeyle birlikte dijitalleşme, 
küreselleşmenin de etkisiyle kısa zamanda toplum hayatını 
her yönden etkileyen bir unsur haline gelmiştir. Özellikle 11 
Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 pandemisi 
sebebiyle ilan ettiği küresel salgın neticesinde, bireyler gündelik 
hayatlarını dijital platformlardan devam ettirmek zorunda kalmış, 
bu durum toplumsal hayat içinde dijitalleşmenin payını en üst 
seviyeye taşımıştır. Bu dijital dönüşüm, neredeyse insanlık tarihi 
kadar eski olan siyaset alanına ve bu alandaki tüm kavramlara 
dâhi nüfuz etmiştir. Siyasetin en temel kavramlarından biri 
olan demokrasiyi başlangıç noktasına, Eski Yunan Şehir 
Devletleri’nde ilk uygulama alanı bulduğu haline, doğrudan 
demokrasiye (Atina demokrasisi) yakınlaştırmıştır. Modern ulus-
devletler kamuoyu desteği ile alınan kararların meşru zeminde 
yürütülmesini en nihayetinde yönetimin de meşrulaştırılmasını 
amaçlamaktadır. Dolayısıyla toplumsal hayatın bir parçası 
haline gelen dijital platformlarda yaşanan sosyalleşme ve 
etkileşim, devlet yönetimi ve kurumlarında alınan kararların daha 
ulaşılabilir olması; bu kararların sorgulanması, tartışılması ve 
katkı sağlanması bağlamında temsili demokrasinin dönüşüme 
uğramasını beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada söz konusu 
dönüşümün demokrasiyi başlangıç noktasına yakınlaştırdığı, 
çoğunluğun istekleri ve azınlığın haklarının farkındalığı 
noktasında pozitif etkiye sahip olduğunun altı çizilmektedir. 2020 
Dünya İnternet raporuna göre dünya nüfusunun %59’u internet 
kullanıcısıdır ve bu sayıca fazla topluluk, gündem yaratmakta, 
karar alma süreçlerini etkilemekte, gelişmelerden en hızlı şekilde 
haberdar olmaktadır. Özetle, vatandaş onayı ve uzlaşmasına 
dayanan demokrasi kavramı, karar alma süreçlerinde daha etkin 
rol alırken bu süreçte doğrudan demokrasi izleri daha yoğun bir 
27 Öğretim Görevlisi, Gümüşhane Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon 
Bölümü, E-Mail: edatutak@gumushane.edu.tr
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görünüme sahip olmuştur. 

Abstract

With the technological developments that started in the late 20th 
Century and had a rapid rise in the 21st Century, digitalization 
has become an element affecting social life in all aspects in 
a short time with the effect of globalization. Especially as a 
result of the global pandemic that was declared by the World 
Health Organization on March 11, 2020, because of COVID-19, 
individuals were forced to continue their daily lives with digital 
platforms, which maximized the share of digitalization in social 
life. This digital transformation has penetrated politics, which is 
almost as old as human history itself, and all the concepts in 
this field. It brought one of the most basic concepts of politics, 
democracy, to its initial point, to its first application in Old Greek 
City-States, directly to democracy (Athens democracy). Modern 
nation-states have the target of carrying out the decisions 
taken with public support on a legitimate basis, and finally, 
legitimizing their administrations. For this reason, socialization 
and interaction experienced in digital platforms, which have 
become a part of social life, the decisions are taken in state 
administrations and institutions becoming more accessible, 
in the context of questioning, discussing, and contributing to 
such decisions have brought with them the transformation of 
representative democracy.  It is underlined in the present study 
that this transformation has brought democracy closer to its 
initial point, and has had positive impacts on the awareness of 
the desires of majorities and the rights of minorities. According 
to the 2020 World Internet report, 59% of the population of the 
world are internet users, and these large communities create 
agendas, affect decision-making processes, and become aware 
of developments in the fastest way. Briefly, when the democracy 
concept, which is based on citizens’ approval and agreement, 
took more active roles in decision-making processes, and the 
traces of direct democracy had a more intense appearance in 
this process. 
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AKILLI SOKAK AYDINLATMALARI VE 
GÜVENLİK

Elif KESKİN28

Ömer BİLEN29

Özet

Dünya nüfusunun büyük bir kısmının yaşadığı kentler güvenlik 
ihtiyacının en çok duyumsandığı yerlerin başında gelmektedir. 
İnsanların temel ihtiyaçlarının başında gelen güvenlik kavramı 
farklı disiplinler tarafından ele alınan bir konudur. Temel hak ve 
özgürlüklere sahip olmak ve bunları etkin bir şekilde kullanmak 
emniyetli ve güvenli bir kentte mümkündür. Nüfus artışı ile 
birlikte büyüyen kentlerde güvenlik ile birlikte birtakım sorunlar 
ortaya çıkmıştır. Bu sebeple kentlerin güvenli bir mekân haline 
gelmesi insanların kentlerde etkin bir şekilde yaşaması için birçok 
mekânsal ve sosyal olarak çalışmalar yapılmaktadır. Yüz yıldan 
fazla bir süredir sokak aydınlatması kamu ve kent güvenliğini 
sağlamak için en kalıcı sermaye yatırımlarından biri olmuştur. 
Kentsel bir bölgede ki kamusal alan aydınlatmasının mekânsal 
dağılımı insan faaliyetlerini ve güvenlik algısını büyük ölçüde 
etkiler. Sokak aydınlatması genel olarak suçun önlenmesinde 
gerekli bir unsur olduğu düşünülen şehir ve banliyö yerleşiminin 
bir özelliğidir. Kent merkezi, parklar, caddeler sokaklar geceleri 
aydınlatma ile daha güvenli ve etkin kullanılan mekânlara 
dönüştürülür. Sokak aydınlatmaları, kent sakinleri tarafından 
kamusal alan kullanımında güven duygusu oluşturmalarından 
dolayı talep edilen ve uygulanmaları memnuniyetle karşılanan 
uygulamalar olmaktadır. Bu bildiri artan korku ve güvensizliğin 
sonucunda ortaya çıkan ve sadece bireysel değil toplumsal olarak 
da bireylerin kendini güvende hissetmesini sağlayan, hayatımızın 
her noktasında olan sokak aydınlatmalarını incelemektedir. Bu 
kapsamda sokak aydınlatması talebi ile vatandaşların suça 
maruz kalmaktan endişe etmemeleri ve vatandaşların herhangi 
bir suça maruz kalmamak için önlem almamaları arasındaki 
korelasyon ilişkisi analiz edilmiştir.

28 Şehir Plancısı, Bursa Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama, E-Mail: 
elfkeskn08@gmail.com
29 Dr. Öğr. Üyesi, Bursa Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama, E-Mail: 
omer.bilen@btu.edu.tr 
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Abstract

Cities where a large part of the world’s population lives are 
one of the places where the need for security is most felt. The 
concept of security, which is one of the basic needs of people, 
is an issue addressed by different disciplines. It is possible to 
have fundamental rights and freedoms in a safe and secure city 
and to exercise them effectively. A number of security-related 
problems have arisen in cities that have grown with population 
growth. Therefore, many spatial and social work is carried out 
to make cities a safe place for people to live effectively in cities.

For more than a hundred years, street lighting has been one of 
the most enduring capital investments to ensure public and City 
Safety. The spatial distribution of public space lighting in an urban 
area greatly affects human activities and the perception of safety. 
Street lighting is a feature of urban and suburban settlement, 
often considered a necessary element in crime prevention. The 
city center, parks, streets, streets are transformed into safer 
and more efficient spaces with night lighting. Street lighting is 
a practice that is requested and welcomed by city residents 
because they create a sense of confidence in the use of public 
space.

This article examines the street lighting that occurs as a result 
of growing fear and insecurity, making people feel safe at every 
point in our lives, not just individually, but socially. In this context, 
the relationship between the demand for street lighting and the 
fact that citizens do not worry about being subjected to crime 
and citizens do not take measures to avoid being subjected to 
any crime has been analyzed.
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COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE SİBER 
GÜVENLİK: KUZEYDOĞU ASYA’DAKİ 

STRATEJİK GELİŞMELER

Elif Sercen NURCAN30

Özet

2019 yılının Aralık ayında itibaren başlayan ve halen devam 
etmekte olan COVİD-19 pandemi sürecinde siber güvenlik 
alanında özellikle Asya bölgesinde stratejik değişimlerin 
yaşandığı gözlenmektedir. Çin, Güney Kore ve Japonya gibi 
başlıca Kuzeydoğu Asya ülkeleri için bu değişimlerin en yoğun 
yaşandığı alanlar bilgi güvenliği ve kamu algısının yönetilmesi 
olduğu söylenebilir. Hâlihazırda tartışma konusu olan devletin 
siber güvenlikteki rolüne dair anlayışların bu değişimlerin 
etkisinde yeniden nasıl şekillendiği bu sunumun ana konusudur. 
Çin’in erken pandemi süreci yönetimindeki resmi sansür ile 
Güney Kore’de temas takip uygulamasında oluşan kişisel bilgi 
güvenliği tartışması örnekleri ve Japonya’da devlet pandemi 
politikalarının başlıca özellikleri bağlamında karşılaştırmalı bir 
analiz sunulacaktır. 

Abstract

Throughout the COVID-19 pandemic, the field of cybersecurity 
has undergone changes in terms of the strategic role of the 
state. If countries such as China, Japan, and South Korea in the 
Northeastern Asia region are taken into consideration, the critical 
areas of change have been occurring related to information 
security and management of public perceptions. The focus of 
this study is the issue of how the understanding of the role of 
the state in cybersecurity is being reshaped under the effect of 
these changes. A comparative analysis will be presented within 
the context of examples of the official censorship in the early 
pandemic management of China and contact tracking in South 
Korea in addition to the main features of the state pandemic 
policies in Japan.

30 Doktora Öğrencisi, Meiji Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi Bölümü, 
E-Mail: elifsercen@yahoo.com
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DİJİTAL EĞİTİMİN OLUMLU EĞİLİMLERİ

Elmira KHABIBULLINA31

Özet

İçinde bulunduğumuz yüzyılda teknoloji, birçok alanda 
hayatımıza girmiş durumdadır. Teknolojinin hayatımızı 
kolaylaştırması yadsınamaz bir gerçekliktir. Dijital çağda eğitim 
alanında da önemli ölçüde dijitalleşme söz konusu olmuştur. 
Özellikle covid-19 pandemisi nedeniyle teknolojinin hayatımıza 
etkileri giderek artmaktadır.  Pandemi nedeniyle dünya 
genelinde milyonlarca öğrenci yüzyüze eğitime katılamamakta, 
uzaktan eğitim yoluyla eğitim görmektedir. Salgın döneminde 
dünya genelinde uygulanan uzaktan eğitim, teknolojinin eğitim 
alanındaki kullanımından kaynaklı problemlerin ve kolaylıkların 
tartışılmasına neden olmuştur.  Dijital çağda, eğitim alanında 
da önemli ölçüde dijitalleşme söz konusu olmuştur. Dijital 
eğitimin zorlukları kadar olumlu eğilimleri de önem taşımaktadır. 
Çalışmamız dijital eğitimin olumlu eğilimlerine odaklanmaktadır. 
Özellikle pandemi döneminde uzaktan eğitimin herkes tarafından 
tecrübe edilmesi, pandemi bitse dahi dijital eğitimin hayatımızda 
kalabileceğinin tartışılmasına neden olmuştur. Dijital eğitimin 
yaygınlığının arttırılması, eksik yönlerinin tamamlanması ve dijital 
eğitim materyallerini kullanmakta zorluk yaşayan eğitimcilerin 
dijital eğitim unsurlarına adapte olmasının sağlanması 21. 
yüzyılda eğitim kalitesinde son derece önem arz etmektedir. 
Çalışmamız da dijital unsurların eğitimde kullanılmasının olumlu 
yönlerine ilişkin araştırma yapmakta ve dijital eğitimin kalitesinin 
artmasına yönelik katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Abstract

In the current century, technology has entered our lives in many 
areas. It is an undeniable reality that technology makes our lives 
easier. In the digital age, there has been a significant digitization 
in the field of education. The effects of technology on our lives 
are increasing, especially due to the covid-19 pandemic. Due 
to the pandemic, millions of students around the world cannot 
attend face-to-face education and receive education through 
distance education. The distance education, which was applied 
31 Doç. Dr., Kazan Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, e-mail: 
minabova@mail.ru
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throughout the world during the epidemic period, led to the 
discussion of the problems and facilities arising from the use of 
technology in the field of education. In the digital age, there has 
been a significant digitization in the field of education. The positive 
trends of digital education are as important as its challenges. 
Our study focuses on the positive trends of digital education. 
The experience of distance education by everyone, especially 
during the pandemic period, has led to the discussion that digital 
education can remain in our lives even if the pandemic is over. 
Increasing the prevalence of digital education, completing its 
deficiencies and ensuring that educators who have difficulties 
in using digital education materials adapt to digital education 
elements are extremely important in the quality of education 
in the 21st century. Our study also conducts research on the 
positive aspects of using digital elements in education and is 
thought to contribute to the increase of the quality of digital 
education.
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SOSYAL YARDIM SAĞLAYAN KURUMLARDA 
DİJİTALLEŞME

Emin GİTMEZ32

Özet

Türkiye’de sosyal yardım sistemi alanında en radikal değişim 
ve dönüşümler 2000’li yılların başından itibaren görülmeye 
başlanmıştır. Sosyal yardım başvuru ve kabul süreçlerinin 
dijital ortama alınması bu dönemde olmuştur. Türkiye’de sosyal 
yardım faaliyetlerinden ağırlıklı olarak sorumlu olan idari yapılar 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıdır. Bu yapıların 
yanında başta yerel yönetimler olmak üzere dernek ve vakıflar da 
yer almaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında 
kullanılan Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi, yoksul ve 
muhtaç kişilerin sosyal yardım başvurularının alınması, hane 
dosyalarının oluşturulması, kişisel verilerinin ve sosyo-ekonomik 
bilgileri ile servet unsurlarının merkezi veri tabanlarından 
sorgulanması, hanenin sosyo-ekonomik durumuna ait 
mahallinde yapılan sosyal incelemeye ilişkin raporların tutulması, 
muhtaçlık kararının verilmesi, yardım ödemlerine ilişkin banka 
talimatlarının verilmesi ve gerçekleştirilen tüm yardımlara 
yönelik otomatik muhasebeleştirme eylemlerinin tamamının 
elektronik ortamda yürütüldüğü, vatandaşların yapmış oldukları 
sosyal yardım başvuru sonuçlarını E-Devlet kapısı üzerinden 
görüntüleyebildiği hem kamuya hem de vatandaşlara hizmet 
veren bir bilgi(bilişim) sistemidir. BSYS, 22 farklı kurumdan 
gelen verileri bütünleştirerek ve 112 web tabanlı hizmeti, 
kolaylıkla erişilebilen tek bir portal üzerinden sunmaktadır. 
Yerel yönetimler tarafından kullanılan ortak bir dijital sosyal 
yardım sistemi uygulaması bulunmamaktadır. 2020 yılında 
Covid-19 pandemisinin toplumsal etkilerini azaltmak amacıyla 
İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların Belediyeye gitmeden 
e-Devlet aracılığı ile elektronik ortamda sosyal yardım talebinde 
bulunabilmesi ve bu talebi sorgulayabilmesi amacıyla hazırlanmış 
bir e-belediye bilgi sistemi de bulunmaktadır. Yerel yönetimlerin 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile ortak veri 
tabanını kullanma konusunda direnç göstermesi uygulamada 
mükerrer yardımların sıkça görülmesine neden olmakta sosyal 
yardımların sosyal ve ekonomik etkililiğini azaltmaktadır. Ayrıca 
32 Dr., İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, E-Mail: 
gitmezemin@gmail.com
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sosyal yardım yararlanıcılarının ticari bankalarda yer alan 
kıymetlerinin Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemine işlenmemesi 
muhtaçlık tespitinin yapılmasında sorunlara neden olmaktadır. 
Bu çalışmada sosyal yardım konusunda öncü olan kuruluşların 
sosyal yardım hizmetlerinin dijitalleşmesi konusunda hangi 
düzeyde olduğu ve ortak veri paylaşımının yapılmamasının 
uygulamada neden olduğu sorunlar kaynak tarama yöntemiyle 
ele alınmıştır.

Abstract

The most radical changes and transformations in the social 
assistance system in Turkey began to be seen since the early 
2000s. Social assistance application and admission processes 
were digitized in this period. administrative structures which 
are mainly responsible for social welfare activities in Turkey are 
the Social Assistance and Solidarity Foundation. In addition to 
these structures, there are many associations and foundations, 
especially local administrations. Integrated Social Assistance 
Information System is a portal ( informatics) system used in 
Social Assistance and Solidarity Foundations, receiving social 
assistance applications of the poor and needy individuals, 
Integrating Social Assistance Information System used in Social 
Assistance and Solidarity Foundations, receiving social assistance 
applications of poor and needy people, creating household 
files, querying personal data and socio-economic information 
and wealth elements from central databases, keeping reports 
on the social investigation carried out in the place of the socio-
economic status of the household, the decisingof neediness, 
providing bank instructions regarding assistance payments 
and automatic accounting actions for all assistances provided 
are carried out electronically and serving both the public and 
the citizens, where citizens can view the results of their social 
assistance application through the E-Devlet gateway. BSYS 
integrates data from 22 different institutions and offers 112 web-
based services through a single easily accessible portal. There is 
no common application of digital social assistance system used 
by local authorities. There is also an e-municipality information 
system prepared by the Ministry of Internal Affairs in order 
to enable citizens to request social assistance electronically 
via e-Government and query this request without going to 
the Municipality to reduce the social impacts of the Covid-19 
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pandemic in 2020. The resistance of local governments to use 
a common database with Social Assistance and Solidarity 
Foundations causes frequent incidence of repeated assistances 
in practice and reduces the social and economic effectiveness 
of social assistance. In addition, the fact that the assets of social 
assistance beneficiaries in commercial banks are not recorded 
in the Integrated Social Assistance System causes problems 
in determining the neediness. In this study, the level of social 
assistance organizations in the digitalization of social assistance 
services and the problems caused by the lack of common data 
sharing in practice were discussed with the method of resource 
scanning.
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GELİŞEN TEKNOLOJİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ:  
KAMU KURUMLARINDA TEHDİTLERE KARŞI 
FARKINDALIĞIN ARTTIRILMASININ ÖNEMİ

Erhan CANİKOĞLU33

Özet

Bilgi, devletler için en değerli varlıklardan biri olup, korunması 
oldukça zordur. Siyasi, askeri, istihbarat ve güvenlik alanlarında 
üretilen bilgiler diğerlerine göre daha dikkatli ele alınmayı 
gerektirir. İstihbarat servisleri, suç grupları ve terör örgütleri bu 
alanları hedef alır. İstihbarat servisleri, hassas ve kritik bilgileri 
toplarken çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Bunların başında 
teknik ve insani kaynaklar gelmektedir. Teknik istihbarat her türlü 
teknolojik aracın kullanılmasını, insan istihbaratı ise istihbaratçılar 
veya ajanlar tarafından insan kaynakları aracılığıyla yürütülen 
istihbarat toplama faaliyetlerini ifade eder. Bu doğrultuda 
yabancı istihbarat servisleri karmaşık, kalıcı ve gerçek tehditler 
oluşturmaktadır.  Bu makale, gelişen teknolojinin ve insani 
faktörlerin kamuda bilgi güvenliği açısından yol açtığı tehditleri 
ortaya koyarak, farkındalık oluşturulması ve hassas bilgilerin 
yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemeyi amaçlamaktadır. 
Makale, kamu görevlilerinin yetkili kurumlar tarafından sürekli 
biçimde eğitilmeleri gerektiğini vurgular. Kamu görevlilerinin 
farkındalık düzeylerinin arttırılması, tehditlerin olumsuz etkilerinin 
giderek azalmasına yol açacaktır. 

Abstract

Information is one of the most valuable assets for a state, and 
protecting it has been a challenging job. Information generated 
in the political, military, intelligence and security fields requires 
more careful handling than others. Yet these fields are the primary 
targets of intelligence services, criminal groups and terrorist 
organizations. Intelligence services employ different methods to 
gather sensitive and critical information, of which Technical and 
Human Intelligence are on the lead. Human Intelligence refers to 
intelligence gathering activities conducted by officers or agents 
through human sources while Technical intelligence requires the 
use of all available technological means. In this context, Foreign 
33 Dr.Öğr.Üyesi, İstanbul Esenyurt Üniversity, Department of Political Science 
and International Relations, E-Mail:   erhancanikoglu@esenyurt.edu.tr
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intelligence services pose complicated, permanent and real 
threats.  This article aims to highlight the threats posed by modern 
technology and human factors on the government. Thus it aims 
at raising awareness level and preventing critical information 
from falling into the hands of unauthorized people. The article 
asserts that government employees should often be trained by 
the authorized agencies. As their awareness level is raised, the 
negative effects of the threats will decrease simultaneously.  
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INSTAGRAM REKLAMCILIĞININ 
KULLANICILARIN DEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLERİNE GÖRE MARKA İMAJINA 
ETKİSİ

Esra OFLAZ34

Nasib SADIGOV35

Özet

Bu çalışmada ‘Instagram Reklamcılığının Kullanıcıların 
Demografik Özelliklerine Göre Marka İmajına Etkisi’’ konusu 
değerlendirilmiştir. Araştırmanın amacı, Instagram yapısı ve 
onun marka imajı üzerindeki etkisinin demografik özelliklere 
göre belirlenmeye çalışılmasıdır. Bu araştırmada veri toplama 
sırasında online anket yöntemi kullanılmıştır. Toplamda 200 
kişi ile görüşülmüşken veri girişi sırasında 73 yanıt çıkartılarak 
analizler 127 yanıt ile gerçekleştirilmiştir. Anket formu Marka 
İmajı ve Instagram Ölçeğinden oluşmaktadır. Ölçekteki tüm 
sorular 5’li Likert ölçeği şeklinde hazırlanmıştır. Elde edilen 
veriler farklılık analizlerinde kullanılmıştır. Analizler SPSS 
programı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler ile birlikte 
demografik özelliklere göre Instagram reklamcılığının marka 
imajına etkisinin olduğu ortaya konmuştur. Bireylerin eğitim 
seviyelerinin ınstagram reklamcılığının marka imajında meydana 
getirdiği fark incelendiğinde, kullanılan ölçeklerin iç güvenilirliğini 
değerlendirmek için analizler uygulanmıştır. Analiz sonucunda 
iç güvenilirliğinin yüksek düzeyde olduğunu söylemek mümkün 
olmuştur. Katılımcıları yaş gruplarına ayırarak yapılan analizde 
İnstagramda giyim marka reklamlarını takip etmeleriyle bağlantılı 
olarak farklılıklar gözlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda gelir 
düzeyi 3001-4500 TL arasında olan bireylerin 1600 TL’den daha 
az gelire sahip olan bireylere kıyasla instagram üzerinden marka 
imajına karşı daha duyarlı olduğu ortaya konmuştur. Katılımcıların 
eğitim durumlarına göre cevap ortalamalarının farklılık gösterdiği 
belirlenmiştir. Demografik özelliklere bakıldığında en büyük 
farklılaşma eğitim durumları yüksek lisans ve doktora olan 
bireylerle diğer gruplar arasında gözlenmiştir.

34 Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi İşletme, E-Mail: 
esrayuceloflaz@gmail.com
35 Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi İşletme, E-Mail: nesibs@mail.
ru
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Abstract

In this study, the subject of “The Effect of Instagram Advertising 
on the Brand Image According to the Demographic Features 
of the Users’’ has been evaluated. The aim of the research is 
to try to determine the structure of Instagram and its effect on 
brand image according to demographic characteristics. In this 
study, online survey method was used during data collection. 
While a total of 200 people were interviewed, 73 responses were 
removed during data entry, and analyzes were carried out with 
127 responses. The questionnaire form consists of Brand Image 
and Instagram Scale. All questions in the scale were prepared as 
a 5-point Likert scale. The data obtained were used in analysis 
of differences. Analyzes were carried out with SPSS. With the 
analysis made, it has been revealed that Instagram advertising 
has an effect on the brand image according to the demographic 
characteristics. Analyzes were applied to evaluate the internal 
reliability of the scales used when the difference made by the 
education levels of individuals on the brand image of Instagram 
advertising was examined. As a result of the analysis, it was 
possible to say that its internal reliability was high. In the analysis 
made by dividing the participants into age groups, differences 
were observed in relation to their follow-up of clothing brand 
advertisements on Instagram. As a result of the analysis, it 
has been revealed that individuals with an income level of 
3001-4500TL are more sensitive to brand image on Instagram 
compared to individuals with an income of less than 1600TL. 
It was determined that the average of the answers varied 
according to the education level of the participants. Considering 
the demographic characteristics, the biggest differentiation 
was observed between individuals whose educational status is 
graduate and doctorate and other groups.
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM 
SÜRECİNDE MATEMATİK ÖĞRETİMİNE 

İLİŞKİN DENEYİMLERİ
Esranur ÖZIŞIK36

Yunus BÜLBÜL37

Yusuf ERGEN38

Özet

Bu araştırmada uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin 
matematik öğretimine yönelik deneyimlerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomoloji 
deseninde yürütülen araştırmanın katılımcıları, amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenen 20 sınıf 
öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar 
tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı 
ile toplanmış ve verilerin analizinde içerik analizi yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, sınıf 
öğretmenleri uzaktan eğitim sürecinde EBA, Zoom ve Whatsapp 
uygulamalarını kullanarak öğretim faaliyetlerini yürütmektedirler. 
Ayrıca, sınıf öğretmenleri uzaktan yürütülen matematik 
öğretimi sürecinde ders planının aşamaları dikkate aldıklarını, 
öğrencilerin matematik dersine devamlarını ve motivasyonlarını 
arttıracak uygulamalar yaptıklarını belirtmişlerdir. Bununla 
birlikte matematik dersini somutlaştıramama ve materyalleri 
etkili kullanamama gibi problemler yaşadıklarını ve uzaktan 
eğitim nedeniyle bazı matematik kazanımlarını anlatmakta 
zorlandıklarını da belirtmişlerdir.

Abstract

This study was aimed to determine the opinions of classroom 
teachers about teaching mathematics in the distance education 
process. The participants of the research, which is conducted 
in the phenomenology pattern, one of the qualitative research 
methods, consists of 20 classroom teachers who are determined 
by criterion sampling method, one of the purposeful sampling 
36 Yüksek Lisans Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Temel 
Eğitim / Sınıf Öğretmenliği, E-Mail: esranurozsk@gmail.com
37 Yüksek Lisans Öğrencisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Temel 
Eğitim / Sınıf Öğretmenliği, E-Mail: yunusblbl4@gmail.com
38 Dr. Öğr. Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Temel Eğitim / 
Sınıf Öğretmenliği, E-Mail: yergen22@gmail.com
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methods. The data of the research were collected through the 
semi-structured interview form prepared by the researchers, 
and the content analysis method was used in the analysis of the 
data. According to the results of the study, classroom teachers 
carry out teaching activities by using EBA, Zoom and Whatsapp 
applications in the distance education process. In addition, 
classroom teachers stated that they took the stages of the 
lesson plan into account in the distance mathematics teaching 
process and that they made practices that would increase 
students’ attendance and motivation to mathematics lesson. 
However, they also stated that they had problems such as not 
being able to concretize the mathematics lesson and not be able 
to use the materials effectively and that they had difficulties in 
explaining some of their mathematics learning outcome due to 
distance education.
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TÜRK START-UPLARININ BAŞARISINA ETKİ 
EDEN FAKTÖRLER: EKONOMETRİK BİR 

İNCELEME
Furkan ÇUBUKCU39

Emre DAL40

Özet

Türkçe karşılığı girişim-yeni girişim olan start-up, hızlı 
büyümek amacıyla teknolojik imkanlardan faydalanan iş 
fikirlerini tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Global start-
up ekonomilerinin değeri günümüzde neredeyse 3 trilyon 
dolara ulaşmış durumdadır. Bu pastadan daha çok pay almak 
isteyen tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de start-upların 
kurulmasını kolaylaştırmak ve kurulan start-upların niteliklerini 
arttırmak amacıyla çok sayıda kuluçka merkezi açılmış ve çeşitli 
yöntemlerle insanlar start-up kurmaya teşvik edilmiştir. Türkiye 
son zamanlarda küresel çapta başarılı birkaç start-up çıkarmış 
olsa da hala istenilen seviyeye ulaşamamış, pek çok start-up 
yatırım alamayıp başarısız olmuştur. Yapılan teşvikler neticesinde 
start-upların sayılarının artması karşısında start-up ekosisteminin 
verimliliğinin korunmasını sağlamak her zamankinden daha 
önemli bir hale gelmiştir. Bu çalışma Türk start-uplarının aldığı 
yatırımlara etki eden faktörleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. 
Çalışmada bu amaç için bir regresyon modeli geliştirilmiş olup 
bağımsız değişken olarak grup büyüklüğü, grupta kadın üye 
olup olmaması, fonlama türleri; bağımlı değişken olarak ise 
start-upların aldığı yatırım miktarı seçilmiştir. Sonuçta bağımsız 
değişkenlerin bağımlı değişkeni %25 oranında açıkladığı 
modelde yalnızca Series A fonlama tipinin start-upların aldığı 
yatırım üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.

Abstract

Start-up, which means a venture-new venture in Turkish, is a 
concept used to describe business ideas that benefit from 
technological opportunities to grow rapidly. Nowadays, the 
value of global start-up economies has reached almost 3 trillion 

39 Araştırma Görevlisi, Başkent Üniversitesi İktisat, E-Mail: furkan_
cubukcu06@hotmail.com
40 Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi İktisat Politikası, E-Mail: dal.
emre@outlook.com
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dollars. As in all countries that want to get a slice of the cake, 
numerous incubation center has been found to facilitate the 
establishment of start-ups and to improve the quality of start-
ups opened and people have been encouraged with various 
methods to establish start- ups. Although Turkey managed to 
release a few startups on a global scale, still could not reach 
the desired level, many start-up failed by not getting sufficient 
fund. As a result of the incentives made, it has become more 
important than ever to ensure the protection of the efficiency 
of the start-up ecosystem in the face of the increase in the 
number of start-ups. This study aims to analyze the factors 
affecting the investments of Turkish start-ups. In the study, a 
regression model was developed this study aims to analyze 
the factors affecting the investments of Turkish start-ups. In 
the study, a regression model was developed for this purpose. 
For independent variables; group size, whether there are female 
members in the group, funding types have been used whereas 
the amount of investment received by start-ups was selected 
as the dependent variable. As a result, in the model where 
independent variables explain the dependent variable by 25%, it 
was seen that only Series A funding type had a significant effect 
on the investment received by start-ups.
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COVID-19 PANDEMİSİNDE DÜNYA 
SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN İNSTAGRAM 
PAYLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

Gökçe YOĞURTÇU41

Özet

COVID-19 pandemisi yaşamlarımızı çok yönlü olarak etkilemeye 
devam etmektedir. Pandemi sürecinde halkın risk algısını 
yükselten birçok yanlış bilgi dolaşıma girmekte, belirsizliği 
ve bilgi açıklarını yönetmek hem kurumlar hem de medya için 
zorlayıcı olmaktadır. Sağlıklı bilgi, COVID-19’un bulaşmasını ve 
yayılmasını önlemek için halkın bilinçli kararlar almasına olanak 
tanıyan temel kaynaktır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü, 
COVID-19’u pandemi ilan ettikten sonra, küresel risk iletişimi 
desteği sağlayarak çeşitli sosyal medya uygulamalarıyla halkı 
ve sağlık profesyonellerini hedefleyen bir dizi bilgi ve eğitim 
kaynağı kullanmaya başlamıştır. Bu çerçevede, hastalığı kontrol 
altına almak için halkı bilinçlendirmeye, gerekli tedbirlere uyum 
konusunda teşvik etmeye ve dezavantajlı gruplara ve bölgelere 
dikkat çekmeye çalışmıştır. Bu araştırma, COVID-19 pandemisi 
sürecinde Dünya sağlık Örgütünün Instagram üzerinden yaptığı 
paylaşımları incelemektedir. Bu doğrultuda, Dünya Sağlık 
Örgütü’nün COVID-19’u 11 Mart 2020’de pandemi olarak 
tanımlamasından 11 Mart 2021’ye kadar geçen bu bir yıllık 
süreç içinde resmi Instagram hesabında paylaşılan tüm iletilerin 
(N=398) içerik analizi yapılmıştır. Analiz kapsamında, metin 
içerikli ve görsel içerikli mesajların hedef kitlesi, tematik içeriği, 
risk ve tehdit çerçeveleri, duygusal adlandırmaları ile en çok 
takipçi yorumu alan paylaşımların ayırt edici özellikleri üzerinde 
durulmuştur. Elde edilen bulgular, paylaşımların kişisel hijyen, 
korunma ve dayanışma konularında tavsiyeler içerdiğini, risk 
algısını yükseltecek olumsuz adlandırmalardan kaçınıldığını, 
pandemiyle ilişkili sosyal ve psikolojik sorunlara vurgu yapıldığını, 
dezavantajlı gruplara ve bölgelere yönelik farkındalığı destekleyen 
bilgilere yer verildiğini göstermektedir. 

Abstract

The COVID-19 pandemic continues to affect our lives in multiple 
41 Dr. Öğretim Üyesi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi, 
Gazetecilik Bölümü, E-Mail: gokce.yogurtcu@manas.edu.kg
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ways. During the pandemic period, many misinformation that 
increases the risk perception of the public is circulating, and 
managing uncertainty and information gaps is challenging for 
both institutions and the media. Reliable information is the main 
resource that allows the public to make informed decisions 
to prevent the transmission and spread of COVID-19. For this 
reason, after the World Health Organization declared COVID-19 
a pandemic, it has started to use a series of information 
and educational resources targeting the public and health 
professionals with various social media applications by providing 
global risk communication support. In this context, it has tried to 
raise public awareness, encourage compliance with necessary 
measures and draw attention to disadvantaged groups and 
regions in order to control the disease. This research examines 
the posts of the World Health Organization on Instagram during 
the COVID-19 pandemic. In this direction, content analysis of 
all messages (N = 398) shared in the official Instagram account 
in one-year period, from the World Health Organization’s 
declaration of COVID-19 as a pandemic on March 11, 2020, until 
March 11, 2021 has been made. Within the scope of the analysis, 
the target audience of textual and visual messages, thematic 
content, risk and threat frameworks, emotional naming, and the 
distinctive features of the posts that received the most follower 
comments were emphasized. The findings show that the posts 
contain recommendations on personal hygiene, protection 
and solidarity, avoid negative naming that will increase risk 
perception, emphasize social and psychological problems 
related to the pandemic, and include information that supports 
awareness of disadvantaged groups and regions.
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TECHNOLOGY IN ARCHITECTURE AND 
MULTI-SENSORY DESIGN

Gremina ELMAZİ42

Abstract

In the 20th century, the built environment experienced many 
innovations that changed worldviews in cities. Whereas the 
beginning of this new era was marked by new building materials 
and construction technologies, on the other hand, was 
characterized by the diminishment of physical participation and 
sense of place. The major elements of the build were being beauty 
and aesthetics, by leaving behind the human experience and the 
sensorial importance. In order to reduce the negative effects of 
such an approach and make a compromise between technology-
space-society relations were developed new intervention 
strategies based on phenomenology. At first, technology was 
seen as the enemy of phenomenology and architecture, but 
later it was embraced in. The phenomenological approach in 
architecture will be used through multi-sensory designs that will 
increase the quality and the way we see in essence the built 
environment. This step will add value to architecture and bring 
society closer to it.

This paper aims to describe three important transformation 
periods of architecture, starting from technology and its effects, 
the use of senses, and the implication of them in multisensory 
design.  A significant emphasis is made on the latest sensory 
spatial developments and how we got to a total space experience.

The analysis is conducted through a phenomenological method, 
by describing and interpreting meanings and experiences in 
the built environment. Instead of people being the focus point, 
here the built environment would be the giver of experiences. 
Contrary to what has often been assumed, I aim to show that 
technology is a major help in architecture and that this approach 
enables a broader understanding of the multi-sensory design 
and its help in smart architecture.

42 Arş. Gör.,Uluslararası Vizyon Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, E-Mail: 
gremina.elmazi@gmail.com
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SÖZLÜ İLETİŞİME DÖNÜŞ: PODCAST VE 
CLUBHOUSE UYGULAMALARINA TEKNO-

BELİRLENİMCİ PERSPEKTİFTEN BİR 
DEĞERLENDİRME

Gül Esra ATALAY43

Özet

Web 2.0 teknolojisinin mümkün kıldığı Podcastler 2000’li yılların 
başından beridir varlığını sürdürmekte ve popüleritesi giderek 
artmaktadır. Kaydedilen seslerin herhangi bir zaman ve mekânda 
dinlenmesine imkân tanıyan bu teknolojik araç, gazetecilik 
ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. 
Clubhouse 2020 yılının Mart ayında kullanıma açılmış sesli 
sohbet sosyal medya platformudur. COVID 19 pandemisinin 
zorunlu kıldığı sosyal izolasyon süreciyle birlikte hızla kullanıcı 
kazanan Clubhouse Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Ong’un deyişiyle “ikincil sözlü kültür” ürünleri olan Podcast ve 
Clubhouse’ın popülerite kazanması sözlü iletişimin yeniden 
doğuşu tartışmalarını gündeme getirmiştir. Tekno-belirlenimci 
yaklaşımın öncülerinden Marshall McLuhan Gutenberg Galaksisi 
adlı eserinde insanlığın kabile toplumundan modern topluma 
oradan tekrar kabile toplumuna doğru evrimini dört aşamada 
incelemektedir. McLuhan kabile toplumlarını, üyelerinin iletişim 
kurabilmek için sesi kullandığı sözlü kültürler olarak tanımlar. 
“Akustik uzay”da yaşayan bu kabile toplumu fonetik alfabenin 
ortaya çıkması ve matbaanın kullanılmaya başlanmasıyla 
yerini mekanik çağa bırakmıştır. Daha sonra telegrafla birlikte 
elektronik çağa giren insanlık televizyon ve gelecekteki 
teknolojilerin etkisiyle tekrar kabile çağına dönüş yapacaktır. 
Bir döngüsellik arz eden bu tarihsel perspektifi McLuhan “dikiz 
aynası” metaforuyla açıklar. Bu benzetmeye göre gelecekte ne 
olacağını anlamak için dikiz aynasına bakmak gerekir. Buradan 
hareketle bu çalışma Podcast ve Clubhouse uygulamalarınının 
artan popüleritesini sözlü iletişime ve akustik uzaya geri dönüş 
olarak okumayı amaçlamaktadır.

43 Doçent Dr., Üsküdar Üniversitesi Gazetecilik Bölümü, gulesra.atalay@
uskudar.edu.tr
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Abstract

Podcasts made possible by Web 2.0 technology have been in 
existence since the early 2000s and their popularity is gradually 
increasing. This technological tool, which allows the recorded 
sounds to be listened to at any time and place, is used in many 
fields, especially in journalism and education. Clubhouse is a 
voice chat social media platform that was launched in March 
2020. Clubhouse, which gained considerable amount of users 
with the impact of social isolation process of COVID 19 pandemic, 
has started to be popular in Turkey as well. The popularity of 
Podcast and Clubhouse, which are the products of “secondary 
oral culture” in Ong’s words, has brought the debate on the 
rebirth of verbal communication. Marshall McLuhan, one of the 
pioneers of the techno-deterministic approach, examines the 
evolution of humanity from tribal society to modern society and 
back to tribal society in four stages in his work titled Gutenberg 
Galaxy. McLuhan defines tribal societies as oral cultures in 
which their members use sound to communicate. This tribal 
society living in “acoustic space” left its place to the mechanical 
age with the emergence of the phonetic alphabet and the use of 
the printing press. Later, humanity, who entered the electronic 
age with the telegraph, will return to the tribal age again with the 
effect of television and future technologies. McLuhan explains 
this historical perspective, which has a cyclical nature, with the 
metaphor of “rear-view mirror”. According to this analogy, it is 
necessary to look in the rearview mirror to understand what will 
happen in the future. From this point of view, this study aims 
to read the increasing popularity of Podcast and Clubhouse 
applications as a return to verbal communication and acoustic 
space.
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E- NABIZ UYGULAMASININ KİŞİSEL 
VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE 

İLİŞKİSİ
Hasan Ali GÜÇLÜ44

Özet

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun 7 Nisan 
2016 Tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun ile kişisel verilerin 
kötüye kullanımı, amaç dışı kullanımı engellenmek istenmiştir. 
Kanun da kişisel veri, kişisel verilerin işlenmesi KVKK madde 
3’te düzenlenmiştir. Buna göre: KVKKK m.3.d) Kişisel veri: 
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü 
bilgiyi, KVKKK m.3.e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin 
tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri 
kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan 
yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza 
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, 
sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler 
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. Sağlık 
Bakanlığının Covid 19 pandemisi ile birlikte daha çok gündeme 
gelen E- Nabız adını verdiğimiz uygulamanın, kişilik haklarına 
aykırı olup olmadığı noktasında tartışmalar mevcuttur. Bu tebliğ 
kapsamında E- Nabız uygulamasından kısaca bahsedilip, Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu ile olan ilişkisinde değinilecek ve 
söz konusu uygulamanın kişilik haklarına aykırı olup olmadığı 
değerlendirilecektir. E- Nabız uygulamasının hem özel hukuk hem 
de kamu hukuku açısından sonuçlarına değinilecektir. E- Nabız 
uygulaması hepimizin sağlığı için yararlı bir uygulama olmakla 
birlikte hukuken bazı problemlere de sebebiyet verebilmektedir. 
Bu tebliğ kapsamında bu problemler kısaca tespit edilmeye 
çalışılacak ve bazı çözüm önerilerinde bulunulacaktır.

Abstract

Law No. 6698 on the Protection of Personal Data entered into 
force after being published in the Official Gazette No. 29677 
dated April 7, 2016. With the aforementioned law, it was aimed 
44 Araştırma Görevlisi, Ufuk Üniversitesi Hukuk, E-Mail: hasanaliguclu93@
gmail.com
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to prevent the abuse and misuse of personal data. In the Law, 
personal data, the processing of personal data is regulated 
in article 3 of the KVKK. According to this: KVKKK art.3.d) 
Personal data: All kinds of information regarding an identified or 
identifiable natural person, KVKKK art.3.e) Processing personal 
data: Personal data is fully or partially automated or part of 
any data recording system It refers to all kinds of operations 
performed on data such as obtaining, recording, storing, 
preserving, changing, rearranging, disclosure, transferring, 
taking over, making available, classifying or preventing their 
use, provided that they are non-automatic. There are debates 
on whether the application we call E-Pulse, which has become 
more on the agenda with the Covid 19 pandemic of the Ministry 
of Health, is against personal rights. Within the scope of this 
communiqué, the application of E-Pulse will be mentioned 
briefly, and its relationship with the Law on the Protection of 
Personal Data will be mentioned and it will be evaluated whether 
the said application is against personal rights. The results of 
the E-Pulse application in terms of both private and public law 
will be discussed. Although E-Pulse application is a beneficial 
application for our health, it may cause some legal problems. 
Within the scope of this paper, these problems will be determined 
briefly and some solution suggestions will be made.
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DİJİTALLEŞME VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİNİN 
FİLYOS VADİ PROJESİ KAPSAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Havanur ERGÜN TATAR45

Gül GÜNEY46

Özet

Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte Bilgi İletişim Teknolojileri 
(BİT) kullanımı yaygınlaşmakta ve bilgi ekonomik bir değere 
dönüşmektedir. Dijitalleşmenin artması ise; iletişim, özellikle 
de internet altyapısının yaygınlaşması ile gerçekleşmektedir. 
Yaygın dijital altyapıya sahip ülkelerde geleneksel piyasa yapısı 
hızla değişmekte ve yeni dış ticaret uygulamaları etkin şekilde 
kullanılmaktadır. Özellikle dış ticaretin önemli bir parçası olan 
tedarik zinciri ve lojistik alanında dijitalleşme sonucu ortaya 
çıkan bulut bilişim ve nesnelerin interneti vb. uygulamaların 
kullanımının arttığı gözlemlenmektedir. Çalışmada, dijitalleşme 
ve dış ticaret ilişkisi açısından Bartın ilinin mevcut dijital altyapısı 
ve dış ticaret verileri değerlendirilmiştir. Bununla beraber Bartın 
ilinin dijital altyapı ve dış ticaret potansiyelinin geliştirilmesi için 
Batı Karadeniz Bölgesini dış ticaret açısından lojistik merkezi 
haline getirmesi planlanan Filyos Vadi Projesi kapsamında 
yapılması gerekenler tartışılmıştır.

Abstract

With the increase in digitalization, the use of Information 
Communication Technologies (ICT) becomes widespread 
and information turns into an economic value. The increase in 
digitalization is achieved through communication and especially 
with the spread of internet infrastructure. In countries with 
widespread digital infrastructure, the traditional market structure 
is changing rapidly and new foreign trade practices are used 
effectively. It is observed that the use of applications especially 
like cloud computing emerging as a result of digitalization in the 
field of logistics and supply chain which is an important part 

45 Dr. Öğr. Üyesi, Bartın Üniversitesi İktisat, E-Mail: havanurergun@bartin.edu.
tr
46 Dr. Öğr. Üyesi, Bartın Üniversitesi İktisat, E-Mail: gguney@bartin.edu.tr
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of foreign trade and internet of things etc. have increased. In 
the study, existing digital infrastructure and foreign trade data 
of Bartın province are evaluated in terms of digitalization and 
foreign trade relationship. In addition, the things to be done 
within the scope of the Filyos Valley Project, which is planned to 
make the Western Black Sea Region a logistics center in terms 
of foreign trade in order to develop the digital infrastructure and 
foreign trade potential of Bartın province, are discussed.
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DİJİTAL GÖZLER VE ORGANİK GÖZLER

İkranur AKBEZ47

Ömer BİLEN48

Özet

Küresel olarak büyüme ve kentsel nüfusun artmasıyla ortaya 
çıkan sorunları çözmek ve insanların yaşam kalitesini arttırmak 
için teknoloji bütün yaşamımıza entegre edilmektedir. Nüfus 
hızla artarken kentlerde, ulaşım, sağlık, çevresel faktörler 
ve güvenlik gibi sorunlar ortaya çıkmış ve bu sorunların 
çözümlenmesi için son zamanlarda teknoloji giderek artan 
şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Özel hayatımızın güvenliğini 
sağlamak için kullandığımız güvenlik kameraları suç önleme 
ve suçları aydınlatmada kişi ve toplum için fayda ve kolaylık 
sağlamaktadır. İzleme ve kayıt amaçlı kullanılan bu araçlar, suç 
işleme eğiliminde olanlar üzerinde caydırıcılık etkisi yapabileceği 
gibi işlenen suça ait delillerin toplanmasında da önem arz 
etmektedir. İnsan yaşamını bir coğrafya üzerinde devam 
ettirmek zorundadır. Bu durum insanın mekân ile zorunlu olarak 
bir etkileşim içinde olmasını sağlamaktadır. İnsanın üzerinde 
yaşadığı coğrafik mekânın en başında mahalle yer almaktadır. 
Mahalle, sadece yaşanılan alan değil orada yaşayan insanların 
yaşam tarzını da ifade etmektedir. Geçmişten günümüze kadar 
gelen bir alışkanlık vardır ki bu suçların işlenmesinde insanlarda 
bir çekinmeye sebep olmaktadır. Etrafta sizi izleyen gözlerin 
olması işlenen ya da işlenecek suçun en büyük kanıtı olacaktır. 
Buradan da anlıyoruz ki dijital gözler gibi organik gözler de 
güvende hissetmemizi sağlamaktadır. Bilinen ilk güvenlik 
kamerası roketlerin fırlatılışını güvenli mesafeden izleyebilmek 
için tasarlanmıştır. Yani temel olarak bakıldığında insanın 
güvende olmasını sağlamak için ihtiyaç duyduğu bir araçtır. 
İnsan içgüdüsel olarak kendini korumaya çalışan bir varlıktır ve 
bu durumun teknoloji ile birleşmesinden doğan yardımcı araçların 
bir insanın tüm gün gözleriyle yapamayacağı işleri üstlenmiştir. 
Bu bildiri artan korku ve güvensizliğin sonucunda ortaya çıkan 
47 Yüksek Lisans Öğrencisi, Bursa Teknik Üniversitesi Şehir Ve Bölge 
Planlama, E-Mail: ikranurdmr@gmail.com
48 Dr. Öğr. Üyesi, Bursa Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama, E-Mail: 
omer.bilen@btu.edu.tr
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ve sadece bireysel değil toplumsal olarak da bireylerin kendini 
güvende hissetmesini sağlayan, hayatımızın her noktasında 
olan teknolojinin dijital gözlerini incelemektedir. Bu kapsamda 
güvenlik kamerası talebi ile vatandaşların suça maruz kalmaktan 
endişe etmemeleri ve vatandaşların herhangi bir suça maruz 
kalmamak için önlem almamaları arasındaki korelasyon ilişkisi 
analiz edilmiştir.

Abstract

Technology is integrated into all of our lives to solve the problems 
caused by global growth and the increase of urban population 
and to increase the quality of life of people. While the population 
is increasing rapidly, problems such as transportation, health, 
environmental factors and security have emerged in cities and 
recently, technology has been increasingly used to solve these 
problems. The security cameras we use to ensure the security of 
our private lives provide benefit and convenience for the person 
and society in crime prevention and crime solving. These tools, 
which are used for monitoring and recording purposes, may have 
a deterrent effect on those who tend to commit crimes, and are 
also important in collecting evidence of the crime committed. 
Human kind has to continue his life in geography. This situation 
ensures that human beings are in an obligatory interaction with 
the space. The neighborhood is at the top of the geographical 
place where people live. Neighborhood refers not only to the 
living space but also to the lifestyle of the people living there. 
There is a habit from the past to the present that causes people 
to hesitate in committing these crimes. The presence of eyes 
watching you around will be the biggest evidence of the crime 
that has been committed or will be committed. In this way, we 
understand that organic eyes, like digital eyes, make us feel safe. 
The first known security camera was designed to monitor the 
launch of rockets from a safe distance. So it is basically a tool 
that people need to keep them safe. Human beings instinctively 
try to protect themselves, and the auxiliary tools arising from the 
combination of this situation with technology have undertaken 
the tasks that a person cannot do all day. This article examines 
the digital eyes of technology, which is the result of increased 
fear and insecurity, and which makes individuals feel safe not 
only individually but also socially, at every point of our lives. In 
this context, the correlation relationship between the demand 
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for security cameras and the citizens ‘not worrying about being 
exposed to crime and the citizens’ not taking precautions to 
avoid any crime was analyzed.
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EĞİTİMDE DİJİTALLEŞME SONRASI 
ÖĞRENCİLEŞEN KENTSEL MEKÂNLARDA 

YAŞANAN DEĞİŞİMLER

İleyda ŞEN49

Seda ÖZLÜ50

Özet

Üniversiteler kentteki toplumsal ilişkileri yeniden şekillendiren, 
değiştiren ve dönüştüren kurumlardır. Bu kurumlar her dönem 
konumlandıkları kentler açısından büyük bir öneme sahip 
olmuştur. Özellikle son 15 yılda benimsenen ulusal eğitim 
politikaları ile üniversite ve öğrenci sayısı arttığı için üniversitelerin 
dönüştürücü etkisini hızlanmış ve öğrenci yoğunlaşmasının 
etkileri de daha hissedilir hale gelmiştir. Öğrenci yoğunlaşması 
sonucu kentlerde gerçekleşen değişimlerin en büyük payını 
çoğu kez “öğrenci mahallelerine” dönüşen üniversitelerin yakın 
çevresindeki mahalle birimleri almaktadır. Smith (2002) in ortaya 
koyduğu “öğrencileştirme” kavramı, üniversite öğrencilerinin 
dönemsel olarak göç ettikleri üniversite şehirlerinde meydana 
gelen sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziksel dönüşümler olarak 
tanımlanmıştır Öğrencileştirilen alanlar genellikle üniversiteye 
yakın konumdaki mahallelerdir. Ulaşım maliyetini en aza 
indirgemek, kolay erişmek için tercih edilen bu mahallelerde 
zamanla bazı dönüşümleri de yaşanır. Çalışma kapsamında 
örnek alan olarak seçilen Karadeniz Teknik Üniversitesinin 
komşu mahallesi olan Konaklar Mahallesi, mevcut konutlarda 
öğrencilere kiraya verildiği, yeni apartların yoğunlaştığı, kafelerin 
ve yeme –içme mekânlarının sayısının arttığı öğrencilerin ikamet 
etmeyi tercih ettikleri mahallelerdir.  Bu süreçte öğrenci ve mahalle 
sakinleri arasında toplumsal ilişkiler bağlamında etkileşimler ve 
mekânsal dönüşümler söz konusudur. Ancak, Covid-19 salgını 
sonrası, dijitalleşen eğitim süreci ile öğrenci aktörünün kentteki 
etkisi ciddi anlamda zayıflamış hatta yok olmuştur.  Kentlerin, 
kentsel yaşamın dijitalleşen eğitim sürecinden nasıl etkilendiği, 
öğrencileştirilen kentsel dokunun/mahallelerin sosyo-ekonomik 
yapısının nasıl etkilendiği konusu çalışmanın temel amacıdır.  
49 Sosyolog, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyoloji, E-Mail: ileyim8@gmail.
com
50 Arş. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama, E-Mail: 
sedaaozlu@gmail.com
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Öğrencileştirilen kentlerde/mahallerde, mekânsal ve sosyal 
dönüşümler ve dijitalleşen eğitim öncesi ve sonrası farklılıkları ile 
toplumsal araştırma kapsamında sosyal araştırmalarda kullanılan 
araştırma desenleri arasında yer alan “Açıklayıcı Araştırma 
Deseni” ni kullanılarak ortaya konulacaktır. 

Abstract

Universities are institutions that reshape, change and transform 
social relations in the city. These institutions have always been 
of great importance in terms of the cities they are located in. As 
the number of universities and students increased, especially 
with the national education policies adopted in the last 15 years, 
the transformative effect of universities has accelerated and the 
effects of student concentration have become more noticeable. 
Neighborhood units in the immediate vicinity of universities, 
which have often turned into “student neighborhoods”, take 
the biggest share of the changes taking place in cities as a 
result of student concentration. The concept of “studentization” 
introduced by Smith (2002) is defined as the social, cultural, 
economic and physical transformations that occur in university 
cities where university students migrate periodically. Studentized 
areas are generally neighborhoods close to the university. 
These neighborhoods, which are preferred for minimizing 
transportation costs and easy access, also experience some 
transformations over time. Konaklar Neighborhood, which is the 
neighboring neighborhood of Karadeniz Technical University, 
selected as an exemplary area within the scope of the study, is 
the neighborhoods where the students prefer to reside, where 
the existing houses are rented to students, new apartments are 
concentrated, and the number of cafes and eating and drinking 
places increase. In this process, there are interactions and 
spatial transformations between students and residents of the 
neighborhood in the context of social relations. However, after 
the Covid-19 epidemic, the impact of the student actor in the 
city has been severely weakened or even disappeared with the 
digitalized education process. The main purpose of the study is 
how cities and urban life are affected by the digitalized education 
process, how the socio-economic structure of the urban fabric 
/ neighborhoods that have become students are affected. 
Spatial and social transformations and digitalized pre and post 
education differences in studentized cities / neighborhoods will 
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be revealed by using the “Explanatory Research Pattern”, which 
is among the research patterns used in social research within 
the scope of social research.
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İŞLETMELERDE TEKNOLOJİK YÖNETİMİN 
GELECEĞİ

Kezban TALAK51

Özet

İçinde bulunduğumuz çağın en temel faktörlerinden birisi olarak 
ön plana çıkan teknoloji, günümüzün toplumsal bölümlerini 
muazzam ölçüde etkilemektedir. Teknoloji ortaya çıkardığı 
sonuçlar bağlamında, hem birçok probleme neden olabilmekte 
hem de birçok problemin çözüme kavuşmasını sağlamaktadır. 
18. yy.’n sonlarından itibaren birçok bilim insanı teknolojik 
gelişmelerin önemini vurgulayarak, geleceği hakkında tahminlerde 
bulunmuştur. Teknolojinin en çok etkilediği alanlardan birisi 
olan iş dünyasındaki rolü, ticaret ve ticarette muazzam bir 
büyümeye neden oldu. Teknolojinin gelişiminin bir sonucu 
olarak iş kavramları ve modelleri devrim yarattı. Bunun nedeni, 
teknolojinin işe nasıl devam edileceği konusunda yeni ve daha iyi 
bir yaklaşım sağlamasıdır. Ticari işlemleri gerçekleştirmenin daha 
hızlı, daha rahat ve daha verimli bir yolunu sağladı. Teknolojinin 
bu etkisi gelecekte de süreceğe benzemektedir. İşletmeler 
özelinde bilgi ve iletişim teknolojilerinde büyük bir devrim 
yaşanmaktadır ve bu devrim işletmelerin iş akışını etkilemektedir. 
Şöyle ki, modern şirketlerin birçoğu çağın getirdiği yeniliklerle 
birlikte radikal bir değişimin içerisine girmiştir. Bu radikal 
değişimlerin şirketler tekelinde sağlıklı bir şekilde yönetilmesi 
ve uygulanması görevi şirket yöneticilerine düşmektedir.  Bu 
tür radikal değişime uyum sağlamak için, şirket yöneticileri 
neyin tehlikede olduğu ve zorluklarla yüzleşmek ve fırsatları 
yakalamak için hangi alternatiflerin en uygun olduğu konusundaki 
anlayışlarını geliştirmelidir. Bu çalışmada işletmelerde teknoloji 
yönetiminin geleceği ile ilgili iş modellerini etkileyen muazzam 
değişikliklerin, teknolojik ürünler ve çözümler düzeyinden ziyade 
teknolojik katmanları inceleyerek en iyi şekilde anlaşılacağını 
tartışacağız.  Bizim araştırma alanımız işletmelerin teknoloji 
kullanımı, çalışmalarında, değerlerinde teknolojiyi kullanma 
şekli, işletmelerin teknolojiyi yönetme biçimi nasıl kullandığı 
sorularına cevap aramaktır. Çalışma gerçekleştirilirken araştırma 
yöntemlerinden literatür taraması yöntemi kullanılacaktır. 
Akademik literatürde işletmelerde teknolojinin kullanımı ile 
51 Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, ktalak@
gmail.com
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ilgili mevcut çalışmalar derlenerek, teknolojinin kullanılış biçimi 
incelenecektir. Bu sayede işletmelerde teknoloji yönetiminin 
mevcut durumu ortaya konulacak olup, gelecekte işletmelerde 
teknoloji yönetiminin geleceği ile ilgili öngörülerde bulunulmaya 
çalışılacaktır. 

Abstract

Technology, which stands out as one of the most fundamental 
factors of our age, has a tremendous impact on today’s social 
parts. In the context of the results it produces, technology can 
both cause many problems and provide solutions to many 
problems. Since the end of the 18th century, many scientists 
have made predictions about the future by emphasizing the 
importance of technological developments. Its role in business, 
one of the areas most impacted by technology, has led to a 
tremendous growth in trade and commerce. As a result of the 
advancement of technology, business concepts and models 
have revolutionized. This is because technology provides a new 
and better approach to how to keep going. It provided a faster, 
more convenient, and more efficient way to handle business 
transactions. This effect of technology seems to continue 
in the future. There is a great revolution in information and 
communication technologies specific to businesses, and this 
revolution affects the workflow of businesses. That is to say, 
most of the modern companies have undergone a radical change 
with the innovations brought by the era. It is the responsibility 
of company managers to manage and implement these radical 
changes in companies’ monopoly in a healthy way. To adapt to 
this kind of radical change, company executives must develop 
their understanding of what is at stake and what alternatives 
are best suited to face challenges and seize opportunities. 
In this study, we will argue that the tremendous changes 
affecting business models related to the future of technology 
management in businesses are best understood by examining 
the technological layers rather than the level of technological 
products and solutions.  Our research area is to seek answers 
to the questions of how businesses use technology, how they 
use technology in their work and values, and how businesses 
use technology. While conducting the study, one of the research 
methods, the literature review method will be used. The current 
studies on the use of technology in businesses in the academic 
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literature will be compiled and the way technology is used will 
be examined. In this way, the current situation of technology 
management in enterprises will be revealed, and it will be tried 
to make predictions about the future of technology management 
in enterprises in the future.
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VERGİ MÜKELLEFLERİNİN VERGİ KÜLTÜRÜ 
VE DİJİTALLEŞME ALGISINA İLİŞKİN 

KEŞİF ÇALIŞMASI: İSTANBUL İLİNDE BİR 
UYGULAMA

Lale ASLAN52

Özet

Vergilendirme devletler için oldukça önem arz eden ve kamu 
harcamalarının temeli oluşturan bir olgudur. Bu olgunun düzenli 
işleyişi için öne çıkan unsurlardan birisi Vergi Kültürü kavramıdır. 
Vergi Kültürü, vergi mükelleflerinin dürüst ve düzenli bir şekilde, 
etik kurallar çerçevesinde vergi ödevlerini gerçekleştirmede 
edindikleri olumlu veya söz konusu vergi ödevlerini aksatmada 
ve vergi kaçırma konusunda belirleyici olan olumsuz alışkanlık 
ve algıların tümü olarak tanımlanabilir. Bu çalışmanın çerçevesini 
Vergi Kültürü’nün boyutlarının tespit edilmesi için yazar tarafından 
geliştirilen anket için İstanbul ilinde 172 kişinin çevrimiçi 
olarak katıldığı bir keşif çalışması yapılmıştır. Örneklem seçimi 
tesadüfi örnekleme yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. SPSS 
programında gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi sonucunda 
Vergi Kültürü’nün üç boyutu ortaya çıkarılmıştır. Bu boyutlar, 
Vergilendirme Süreci Algısı,  Vergi ve Harcama Alışkanlıkları ve 
Vergi ve Teknolojik İmkânlara İlişkin Algı’dır. Analiz sonuçlarının 
güvenirliği orta düzeydedir. Araştırma modeli Vergi Kültürü’nün 
bu üç boyutu ile örneklemin demografik karakteristikleri (cinsiyet, 
yaş, eğitim düzeyi, aylık gelir seviyesi ve meslek)  ile ilişkili 
olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu amaçla toplam 15 adet 
hipotez geliştirilmiştir. Hipotez testi için yine SPSS programında 
nonparametrik bir test olan Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. 
Yapılan hipotez testlerinin sonuçlarına göre, Vergi Kültürü’nün 
Vergilendirme Süreci Algısı boyutunun cinsiyet, aylık gelir 
seviyesi ve eğitim düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunmaktadır. Vergi ve Harcama Alışkanlıkları boyutunun 
aylık gelir seviyesi ve meslek ile istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişkisi bulunmaktadır. Vergi ve Teknolojik İmkânlar boyutu ise 
yaş, eğitim düzeyi ve meslek ile istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişkiye sahiptir. Söz konusu çalışma Vergi Kültürü kavramının 
oluşturulmasında ilk basamak olup, bu alanda yapılması 
52 Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İşletme, E-Mail: lale.aslan@
yeniyuzyil.edu.tr
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planlanan çalışmaların öncülüdür. Çalışmanın en önemli sınırlılığı 
sadece İstanbul ili ile sınırlanmış olmasıdır.  

Abstract

Taxation is a phenomenon that is crucial for a state and forms 
the basis of public expenditures. One of the prominent factors 
for the regular functioning of this phenomenon is the concept 
of Tax Culture. Tax Culture can be defined as all of the positive 
habits and perceptions that taxpayers have in performing 
their tax duties in an honest and orderly manner, within the 
framework of ethical rules, or negative habits and perceptions 
that are determinant in disrupting such tax duties and tax 
evasion. For the survey developed by the author to determine 
the dimensions of the Tax Culture in the framework of this study, 
a discovery study was carried out in Istanbul province, in which 
172 people participated online. Sampling selection was carried 
out according to the random sampling method. As a result of 
the exploratory factor analysis performed in the SPSS program, 
three dimensions of Tax Culture have been revealed. These 
dimensions are Taxation Process Perception, Tax and Spending 
Habits and Perception Regarding Tax and Technological 
Possibilities. The reliability of the analysis results is moderate. 
The research model is based on the assumption that these 
three dimensions of Tax Culture are related to the demographic 
characteristics of the sample (gender, age, education level, 
monthly income level and profession). For this purpose, a total 
of 15 hypotheses have been developed. For the hypothesis test, 
Kruskal Wallis test, which is a nonparametric test in the SPSS 
program, was used. According to the results of the hypothesis 
tests carried out, there is a statistically significant difference in 
the Tax Culture’s Perception of the Taxation Process dimension 
according to gender, monthly income level and education level. 
Tax and Spending Habits dimension has a statistically significant 
relationship with monthly income level and profession. The Tax 
and Technological Possibilities dimension has a statistically 
significant relationship with age, education level and profession. 
The study in question is the first step in the formation of the 
concept of Tax Culture and is the precursor of the planned 
studies in this field. The most important limitation of the study is 
that it is limited to Istanbul province only.
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AKADEMİSYENLERİN DİJİTALLEŞME 
TUTUMUNUN BİREYSEL PERFORMANSA 

ETKİSİNDE TEKNOLOJİYE UYUMUN ARACI 
ROLÜ

Lina KARABETYAN53

Özet

Dijital teknolojiler günümüzde hız, fırsat, yenilik ve gelecek 
sunmakta, bireyler ve kurumlar bu yeni dijital kaynakları 
kullanarak verimliliği ve performansı arttırmayı hedeflemektedir. 
Dijital teknoloji, yaşamın her alanında olduğu gibi eğitim-öğretim 
ortamlarında da etkili ve aktif rol üstlenmektedir. Eğitimin tüm 
paydaşlarının, dijital dünya ile bütünleşmesi, yeni öğrenme 
yaklaşımlarına duyulan ihtiyacın artması, üniversitelerde 
dijital dönüşümü hızlandırmıştır. Dijital teknolojilere yönelik 
akademisyenlerin tutumlarının belirlenmesi, öğretim ortamlarının 
tasarımı ve düzenlenmesi üzerinde çok etkili olmaktadır. Diğer 
yandan, akademisyenlerin teknolojiye gösterdikleri uyum 
düzeyleri, bireysel performanslarının da doğrudan etkilenmesini 
sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, akademisyenlerin 
dijitalleşme tutumlarının, bireysel performansları üzerindeki 
etkisinde, teknolojiye uyumun aracı rolünü belirlemektir. 
İstanbul’da üç araştırma üniversitesinde görev yapan 395 
akademisyene yönelik analizler gerçekleştirilmiştir. Regresyon 
analizi sonucunda, djitalleşme tutumunun ve teknolojiye uyumun 
bireysel performansı pozitif yönde etkilediği, teknolojiye uyumun 
tam aracı bir değişken olduğu ortaya konulmuştur.

Abstract

Digital technologies offer speed, opportunity, innovation and 
the future, and individuals and organizations aim to increase 
efficiency and performance by using these new digital resources. 
Digital technology plays an effective and active role in education 
and training environments as well as in all areas of life. The 
integration of all stakeholders of education with the digital 
world and the increasing need for new learning approaches 
have accelerated the digital transformation in universities. 
Determining the attitudes of academicians towards digital 

53 Dr., E-Mail: linakarabetyan@hotmail.com
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technologies is very effective on the design and organization 
of teaching environments. On the other hand, academicians’ 
level of adaptation to technology ensures that their individual 
performances are also directly affected. The aim of this study is 
to determine the mediating role of technology adaptation in the 
impact of academicians’ digitization attitudes on their individual 
performance. Analyzes were conducted for 395 academics 
working at three research universities in Istanbul. As a result of 
the regression analysis, it was revealed that digitalization attitude 
and compliance with technology positively affect individual 
performance, and technology adaptation was a fully mediating 
variable.
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TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN 
DİJİTALLEŞMESİNDE KORONA VİRÜS 

PANDEMİSİNİN ETKİSİ
MAHMURE ERCAN54

Özet

Türk bankacılık sektörünün pandemi öncesinde dijital dönüşüm 
için gerekli altyapı yatırımları yaptığı, politikalarını dijitalleşme 
yönünde uyguladığı bilinmektedir. Bankalar, dijital bankacılığın 
sağlayacağı maliyet avantajlarından faydalanmak için 
müşterilerini dijital platformlara yönlendirmekte, müşteriler de 
dijital bankacılığın sunduğu erişim kolaylığı, hızı, güvenliği gibi 
nedenlerle dijital bankacılığa geçmekteydi. Ancak bankaların 
ve müşterilerin endişeleri, yeniliğe uyum sağlama sorunu, 
dönüşümün kademeli olması gibi işin doğası gereği bilinen 
ve beklenen nedenlerden dolayı bu dönüşüm süreci çok hızlı 
gerçekleşmemekteydi. Dünyada ilk kez 1 Aralık 2019 tarihinde 
Çin’in Vuhan şehrinde görülen, Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 
Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan ettiği korona virüs, 
ülkelerin almak zorunda kaldığı sert önlemlerle işin doğasında 
radikal değişikliklere neden olmuştur. Günlük hayatın işleyişini 
pandeminin yayılmasını engelleyen sosyal izolasyon ve sosyal 
mesafe kuralları belirlemiş, hayat bu kuralları sağlayacak 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu doğrultuda firmaların bilgi 
teknolojilerine entegrasyonu hızlanmış, firmalarda gözlemlenen 
dijital dönüşüm agresif bir hızla artış göstermiştir. Başka 
deyişle pandemiyle, “Necessity is the mother of invention” 
sözü yaşanmıştır. Çalışma, aynı motivasyonla hazırlanmıştır. 
Pandemi nedeniyle yaşanan zorlukların üstesinden gelebilmek 
adına Türk bankacılık sektöründe meydana gelen zorunlu dijital 
dönüşüm ele alınmıştır. Çalışmada 2019 ve 2020 yılına ait banka, 
şube ve personel sayıları, sektörün kârlılığı, çağrı merkezinde 
çalışan sayısı, aktif dijital müşteri sayısı, internet bankacılığını 
kullanan sayısı, mobil bankacılığı kullanan sayısı değişkenleri 
analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular şöyledir: Bankacılık 
sektöründe dijitalleşmenin artış hızında hızlanma meydana 
gelmiştir. Nitekim, Mart 2020’den itibaren 218 şube kapatılmış, 
1551 çalışan istihdam dışı kalmıştır. Çağrı merkezinde çalışan 

54 Araştırma Görevlisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat, E-Mail: 
mahmure.ercan@cbu.edu.tr
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yönetici sayısı %9,9; outsource müşteri temsilcisi sayısı %16,4 
artmıştır. Mart-Aralık döneminde aktif dijital bankacılık müşteri 
sayısına 6.417.000 yeni kişi eklenmiş, internet bankacılığında 
finansal işlem hacmi 216 milyar ₺ artmıştır. Pandemiyle hızlanan 
dijitalleşme gelecekte hayatımıza daha entegre olacak, pek çok 
parametre değişecektir. Bu nedenle pandemi dönemi verilerin 
doğru okunması, gereken düzenlemelerin tespit edilmesi için 
fırsat sunmaktadır. Bu fırsatın değerlendirilmesi bankacılık 
sektörünün geleceği için oldukça önem arz etmektedir.

Abstract

It is known that the Turkish banking sector made necessary 
infrastructure investments for digital transformation before 
the pandemic. Banks were directing their customers to digital 
platforms in order to take advantage of digital banking. Customers 
also switched to digital banking for reason the ease of access 
offered by digital banking. However, this transformation process 
didn’t occur very quickly due to known and expected reasons: 
such as the concerns of banks and customers, the problem of 
adapting to innovation, and the gradual transformation of the 
business. The coronavirus which was first seen 1st of December 
2019 and declared as a pandemic by the WHO on 11th of March 
2020, caused radical changes in the nature of the business. Daily 
life has been rearranged by social isolation and distance rules 
that prevent the spread of the pandemic. In this direction, the 
digital transformation observed in companies whose integration 
to information technologies has accelerated aggressively. In 
other words, the saying “Necessity is the mother of invention” 
has been experienced with the pandemic. The study was 
prepared with the same motivation. To overcome the difficulties 
caused by the pandemic, compulsory digital transformation in 
the Turkish banking sector has been discussed. The findings are 
follows: There has been an acceleration in the rate of increase 
in digitalization in the banking sector. As a matter of fact, 218 
branches closed and 1551 people were unemployed since 
March 2020. The number of managers working at the call center 
is 9.9%, the number of outsourcing agents 16.4% increased. In 
the March-December period, 6,417,000 new people were added 
active digital banking customers and financial transaction volume 
in internet banking increased by 216 billion ₺. Digitalization 
accelerated by the pandemic will be more integrated into 
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our lives in the future and many parameters will change. The 
pandemic period offers an opportunity to read the data correctly 
and to determine the necessary regulations. So, analyze is very 
important for the future of the banking sector.
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TEKNOLOJİ, KÜRESELLEŞME VE SİBER 
GÜVENLİK

Mehmet Emin ERENDOR55 
Altınbek COLDOŞOV56 

Özet

Bu bildirinin temel amacı, küreselleşme ile teknoloji arasındaki 
ilişkiye vurgu yaparak, devletlerin güvenliği için yeni bir alan 
olarak beliren siber güvenliği analiz etmektir. Soğuk Savaş’ın 
sona ermesi küreselleşme olgusunun daha hızlı bir şekilde 
sistem içerisinde yayılmasına neden olsa da, asıl gelişmeler 
teknolojinin gelişmesi ile birlikte ortaya çıkmıştır. Özellikle 
bilgisayar teknolojilerinin, internetin ve bunların sonucu olarak 
ortaya çıkan sosyal medya hesaplarının dünyanın birbirinden 
çok uzak olan iki mesafesini birleştirdiği bir gerçektir. Normal 
şartlarda küreselleşme olgusunun tanımlanmasında kullanılan 
bu ifadeler günümüzde internet ve sosyal medya hesapları için 
kullanılmaktadır. Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler her ne 
kadar uzak mesafeleri birleştirmiş olsa da, ulus devletler için yeni 
sorunların ortaya çıkmasına da vesile olmuştur. Son on yıllarda 
uluslararası sistem içerisinde gerçekleştirilen siber saldırılar 
bu yeni güvenlik alanının devletler tarafından dikkate alınması 
gerektiği zorunluluğunu açıkça göstermektedir. Bu bağlamda 
öncelikli olarak siber saldırı örnekler çerçevesinde teknolojinin 
küreselleşmeye olan etkisi ve bu iki kavramın ortaya çıkardığı 
yeni güvenlik alanı olan siber güvenlik incelenmeye çalışılacaktır.

Abstract

The main purpose of this paper is to analyze cyber security, 
which is emerging as a new field for the security of states, 
by emphasizing the relationship between globalization and 
technology. Although the end of the Cold War caused the 
phenomenon of globalization to spread in the system more rapidly, 
the main developments have emerged with the development of 
technology. It is a fact that especially computer technologies, 
the internet and the social media accounts that emerge as a 
result of these combine the two distances of the world that are 
55 Doç. Dr., Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, E-Mail: 
mehmeterendor@gmail.com
56 Öğr. Gör. Dr., Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, 
E-Mail: altynbek.joldoshov@manas.edu.kg
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far from each other. These expressions, which are normally used 
to define the phenomenon of globalization, are used today for 
internet and social media accounts. Although globalization and 
technological developments have united far distances, they have 
also led to the emergence of new problems for nation-states. 
The cyber-attacks carried out in the international system in the 
last decades clearly show that this new security area should be 
taken into consideration by the states. In this context, within the 
framework of cyber-attacks examples, the effect of technology 
on globalization and cyber security, which is the new security 
area created by these two concepts, will be examined.
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DİJİTAL PAZARLAMA VE INFLUENCER’LAR: 
SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ SATIN 
ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE NİCEL BİR 

ARAŞTIRMA

Meltem KURT57

Özet

Dijital çağ olarak adlandırdığımız 21. yüzyılda internetin 
hayatımıza girmesiyle birlikte inançlarımız, fikirlerimiz ve 
tüketim alışkanlıklarımızın yanı sıra kurum, kuruluş ve markalar 
açısından pazarlama yöntem ve tekniklerinde de büyük 
değişimler yaşanmıştır. Özellikle pazarlamanın dijital ortama 
adapte olmasıyla birlikte yaşanan değişim ve dönüşümler, 
dijital pazarlama ortam ve tekniklerinden birisi olan ‘Influencer 
Marketing’ uygulamalarının gündeme gelmesini sağlamıştır. 
‘Influencer Marketing’ uygulamaları, sosyal medya fenomenleri 
aracılığıyla gerçekleştirilen bir pazarlama tekniğidir. Kurumlar, 
kuruluşlar ve markalar, Instagram’da ünlü olan kişiler yani 
influencerlar aracılığıyla kendi ürünlerini pazarlamak ve marka 
değerlerini arttırmak amacıyla dijital bir pazarlama tekniği olan 
influencer pazarlama uygulamalarını kullanmaya başlamışlardır. 
Sosyal medya üzerinden karşılıklı içerik paylaşımı yapan ve 
takipçilerine tavsiyelerde bulunan Influencer’lar diğer adıyla 
‘Micro Ünlü’ olarak tanınan kişiler, söz konusu takipçiler 
ya da tüketiciler nezdinde bir kanaat önderi pozisyonuna 
gelmişlerdir. Bu noktadan hareketle yapılan çalışmada, sosyal 
medya fenomenlerinin yani influencer’ların sosyal medya 
kullanıcılarının satın alma davranışlarını nasıl etkilediğini tespit 
etmek amaçlanmaktadır. Çalışmada bir saha araştırması 
gerçekleştirilmiş ve araştırmada anket tekniği kullanılmıştır. 
Araştırmanın evrenini, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat 
Kampüsü’nde eğitim-öğretim gören öğrenciler oluşturmaktadır. 
Örneklemi ise, basit tesadüfi örnekleme tekniği kullanılarak 
belirlenen 384 öğrenci temsil etmektedir. Elde edilen veriler 
SPSS 25 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin 
analizinde, faktör analizi, korelasyon, anova, ki-kare ve 
sıklık analizi kullanılarak influencerlar tüketicilerin satın alma 
57 Araştırma Görevlisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yeni Medya ve 
İletişim Bölümü, E-Mail: meltem.kurt27@gmail.com
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davranışları üzerindeki etkisi kaynak özellikleri (güvenilirlik, 
dürüstlük, konusunda uzmanlık, cinsiyet, çekicilik gibi) temelinde 
analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, sosyal 
medya fenomenleri sosyal medya kullanıcılarının/tüketicilerin 
satın alma davranışlarını önemli oranda etkilemektedir. Bunula 
birlikte influencerların tavsiye ettikleri ya da tanıtımını yaptıkları 
ürün ve hizmetler, markanın çekiciliğini arttırmaktadır.

Abstract

With the introduction of the internet in the 21st century, which 
we call the digital age, our beliefs, ideas and consumption 
habits, as well as marketing methods and techniques have been 
experienced in terms of institutions, organizations and brands. 
The changes and transformations experienced, especially with 
the adaptation of marketing to the digital environment, have 
brought “Influencer Marketing” applications, which is one of the 
digital marketing environment and techniques, to the agenda. 
Influencer Marketing ‘applications are a marketing technique 
performed through social media phenomena. Institutions, 
organizations and brands have started to use the influencer 
marketing technique, which is a digital marketing applications, 
in order to market their products and increase their brand value 
through the people who are famous on Instagram, namely 
influencers. Influencers who share content on social media 
and advise their followers, also known as “Micro Famous”, 
have become an opinion leader in the eyes of the followers or 
consumers in question. From this point of view, the study aims 
to determine how social media phenomena, that is, influencers, 
affect the purchasing behavior of social media users. A field study 
was carried out in the study and the questionnaire technique 
was used in the research. The universe of the research consists 
of the students studying at the Selçuk University Alaaddin 
Keykubat Campus. The sample is represented by 384 students 
determined using simple random sampling technique. The data 
obtained were analyzed using the SPSS 25 package program. In 
the analysis of the data, factor analysis, correlation, anova, chi-
square and frequency analysis were used to analyze the effect 
of on the influencers purchasing behavior of consumers on the 
basis of resource characteristics (such as reliability, honesty, 
expertise, gender, attractiveness). According to the findings 
of the study, social media phenomena significantly affect the 
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purchasing behavior of social media users / consumers. In 
addition, the products and services recommended or promoted 
by social media influencers increase the attractiveness of the 
brand.
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DİJİTALLEŞME VE GELİŞEN YAPAY ZEKA 
TEKNOLOJİSİ ÇERÇEVESİNDE TEMEL 

GELİRİN ÖNEMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Necip Doruk AKBAKIN58

Özet

İnsanlığın başladığı tarihten itibaren toplumlar ve dünya, 
sürekli bir değişim içindedir. Dünya, bu bağlamda sürekli bir 
dönüşüm geçirmektedir. Bu dönüşümün sebepleri arasında 
ateşin bulunması, sanayi devriminin yaşanması, küreselleşme, 
teknolojinin gelişmesi, internetin ortaya çıkması ve sosyal 
medyanın yayılması gibi faktörler sayılabilir. Bu anlamda 
internet ve 2000’li yıllarla birlikte hayatımıza giren sosyal 
medya platformları ile bunlara eklenen yapay zeka teknolojisi, 
hem bugünü değiştiren hem de yarını değiştirecek çok önemli 
inovasyonları insan hayatına entegre etmiştir. Dijitalleşme yaşanan 
teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak modern çağın içinde 
bulunduğu dönemi tanımlamaktadır. Dijitalleşmenin, internet 
ile birleşmesi birçok sektörde dönüşümler yaşanmasına sebep 
olmuştur. Eskiden televizyon için çekilen programların artık dijital 
platformlarda yayınlanması örnek olarak gösterilebilir. Yaşanan 
bu tarz gelişmeler sosyal, kültürel, politika ve ekonomi gibi 
alanlarda belirli sonuçlar doğurmaktadır. İnsanlığın ve dünyanın 
geleceğini tayin edecek bu tarz gelişmeler günümüzde çok 
önem arz etmektedir. Yapay zekanın yoğun şekilde kullanılmaya 
başlanması belirli sektörlerde işsizlik sonuçlarını doğuracaktır. 
İnsanlar sektör değiştirmek zorunda kalacak ve belki de bu 
yeni duruma uyum sağlayamayacaklardır. Bahsettiğim, olayın 
psikolojik boyutudur fakat bunun yanında ekonomik boyutu 
mevcuttur. Yaşanabilecek ekonomik problemler, işsizlikler, 
tüketim toplumunun ve kapitalist sistemin devam etmesi 
açısından ülkelerin, devletlerin, iktidarların halklarına sağlaması 
gereken temel bir gelir olmalıdır. Sistemin devamlılığının yanında 
insanların yaşamlarına devam etmeleri için onlara belli oranda 
temel gelir sağlanmalıdır. Bu çalışma, tüm bu bahsettiğim konular 
çerçevesinde temel gelir kavramının önemine değinmekte ve 
genel bir tartışma sunmayı amaçlamaktadır.
58 Doktora Öğrencisi, Atatürk Üniversitesi Temel İletişim Bilimleri, E-Mail: 
dorukakbakin92@gmail.com
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Abstract

Societies and the world have been in constant change since the 
beginning of humanity. The world is undergoing a continuous 
transformation in this context. Among the reasons for this 
transformation, there are factors such as the presence of fire, 
the industrial revolution, globalization, the development of 
technology, the emergence of the internet and the spread of social 
media. In this sense, the internet and social media platforms that 
came into our lives in the 2000s and the artificial intelligence 
technology added to them have integrated very important 
innovations that will change both today and tomorrow into human 
life. Digitalization defines the era of the modern age as a result of 
technological developments. The combination of digitalization 
with the internet has led to transformations in many sectors. As 
an example, programs that were shot for television in the past 
are now being broadcast on digital platforms. These kinds of 
developments have had certain results in areas such as social, 
cultural, politics and economy. These kinds of developments 
that will determine the future of humanity and the world are very 
important today. Intensive use of artificial intelligence will result 
in unemployment results in certain sectors. People will have to 
change the sector and maybe they won’t be able to adapt to 
this new situation. What I am talking about is the psychological 
dimension of the event, but it also has an economic dimension. In 
order for economic problems, unemployment, the continuation 
of the consumer society and the capitalist system, it must be 
a basic income that countries, states and governments should 
provide to their people. In addition to the continuity of the system, 
a certain amount of basic income should be provided for people 
to continue their lives. This study touches on the importance of 
basic income concept within the framework of all these issues I 
have mentioned and aims to present a general discussion.
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COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE HAYAT 
EVE SIĞAR (HES) MOBİL UYGULAMASININ 
KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 
BELİRLENMESİ: AMPRİK BİR ÇALIŞMA 

Nurcan ALKIŞ59

Duygu FINDIK COŞKUNÇAY60

Özet

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan 
Covid-19 virüsü bütün dünyaya yayılmış ve Dünya sağlık 
örgütü tarafından 2020 yılının Mart ayında salgın olarak ilan 
edilmiştir. Hükümetler ortaya çıkan bu salgını kontrol altında 
tutabilmek ve bulaş riskini önlemek amacıyla eğitim, sağlık, 
ulaşım, güvenlik gibi birçok alanda farklı politikalar üretmişlerdir. 
Bireylerin günlük hayatlarını devam ettirirken salgının yayılımını 
azaltmak ise düşünülmesi gereken önemli bir problem olarak 
ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
insanların günlük hayatlarında ortaya çıkacak bulaş riskini en 
aza indirmek ve toplu yaşam alanlarındaki risk durumunu kontrol 
altında tutabilmek amacıyla Hayat Eve Sığar Uygulamasını 
(HES) geliştirilmiştir. Toplu alanlarda HES kodu kullanımının 
mecburi olması, yaşanılan bölgedeki hastalık yoğunluğunun 
izlenebilmesi ve kişilerin karantina sürelerini takip edebilmesi gibi 
servisler kişileri HES uygulamasını kullanmaya yöneltmektedir.  
Sistemlerin etkin kullanımlarının sağlanması, son kullanıcıların bu 
sistemleri benimsemeleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda, 
yürütülecek olan bu ampirik çalışma ile HES uygulamasının etkin 
kullanımının sağlanması amacıyla kullanıcı niyetlerinin Kullanım 
Kolaylığı, Algılanan Fayda, Sosyal Çevre, Mobil Cihaz Kullanımı 
Öz-yeterliliği ve Uygulama Arayüzü faktörleri kapsamında 
incelemesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmayı gerçekleştirmek için 
anket geliştirilmiş ve katılımcıların demografik bilgileri ve HES 
kullanım durumlarıyla ilgili bilgi toplanmıştır. Ayrıca belirlenen 
faktörleri ölçmek amacıyla bir ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen 
ölçek kartopu örnekleme yöntemiyle Türkiye genelinde 18 yaş 
üstü vatandaşlara uygulanmıştır. Toplam 306 kişi çalışmaya 
59 Dr. Öğr. Üyesi, Başkent Üniversitesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Programı, 
E-Mail: nalkis@baskent.edu.tr
60 Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi İşletme Bölümü, E-Mail: duygu.findik@
atauni.edu.tr
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katılmıştır. Elde edilen verilerin ön analizleri yapılıp, geçerlik 
güvenirlik analizleri değerlendirilmiştir.  Açımlayıcı faktör analizi 
ile 5 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Faktörlerin birbirleri ve 
kullanıcı niyetleri üzerindeki etkisi Yapısal Eşitlik Modellemesi 
kullanılarak ortaya çıkarılmıştır.  Bu çalışma ile HES uygulamasının 
kullanımına yönelik kişilerin algısını olumlu ve olumsuz etkileyen 
unsurlar ön plana çıkarılarak, sistemin etkin kullanımına fayda 
sağlanacağı ön görülmektedir.

Abstract

The Covid-19 emerged in Wuhan, China in December 2019, 
spread all over the world and was declared an outbreak by the 
World Health Organization in March 2020. Governments have 
produced different policies in many areas such as education, 
health, transportation and security to keep this outbreak under 
control and to prevent the risk of contamination. To continue the 
daily lives has become an important problem during outbreak.  In 
this context, Fits Into Home (HES) application was developed by 
the T.C. Ministry of Health to minimize the risk of contamination 
and public places under control. Services like the mandatory 
use of the HES code in public areas, to monitor the disease 
density in the living area, and to follow the quarantine periods, 
guide individuals to use the HES application. The efficient use of 
systems is directly related to end users’ adoption of them. So, 
in this study, it is aimed to examine users’ intention within the 
scope of Ease of Use, Perceived Usefulness, Social Environment, 
Mobile Device Self-efficacy and Interface factors. In this study, a 
questionnaire was developed to collect demographic profile of 
the participants and the HES usage information. Besides, a scale 
was developed to measure the determined factors. The scale 
was applied to citizens over the age of 18 in Turkey with snowball 
sampling method. A total of 306 people participated the study. 
First, the validity and reliability analyzes were evaluated. Then, a 
5 factor structure was obtained with exploratory factor analysis. 
The effects of on the behavioral intention were revealed using 
Structural Equation Modeling. With this study, it is predicted that 
the factors that affect the perception of the people regarding 
the use of the HES positively and negatively will be brought to 
the forefront, and it will be beneficial for the effective use of the 
system.
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ÖZBEKİSTAN’DA RADİKALLEŞME 
SÜREÇLERİNE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ

Osman ŞEN61

Özet

Radikalleşme süreçleri 11 Eylül’den sonra bütün dünyada 
akademik ve saha araştırmalarının önemli konularından biri 
olmuştur. Özbekistan’da radikalleşmenin doğurduğu güvenlik 
tehditlerinin geçmişi Afganistan’ı Sovyetlerin işgaline kadar 
uzanmaktadır. Sovyetlerin Afganistan’ı, İran’ın rejim ihracını 
durdurmak amacıyla işgali ve batı ülkelerinin mücahitleri 
desteklemesi günümüzdeki El-Kaide ideolojisi bağlantılı pek çok 
uluslararası güvenlik tehdidinin temellerini atmıştır. 1989 yılında 
Sovyetlerin Afganistan çekilmesi akabinde radikal ideolojiyle 
doktrine edilmiş ve çatışma tecrübeleri nedeniyle radikalleşmiş 
pek çok coğrafyadan gelenlerin oluşturduğu bir ağ kalmıştır. Bu 
ideoloji ve pratiklerden etkilenenlerden bazıları da Tahir Yoldaşev 
ve Cuma Namangani önderliğindeki Özbekistan İslami Hareketine 
(ÖİH) üye olan Özbek vatandaşlarıdır. ÖİH, Özbekistan ve bölge 
ülkeleri açısından uzun süre güvenlik sorunu oluşturmuştur. 
Örgüt üyeleri radikalleştirdikleri Özbekistan vatandaşlarıyla 
günümüze kadar El-Kaide ideolojisinin bölgede devamını 
sağlamıştır. Örgütün eylemsel kapasitesi bölgede dönüşümü 
sağlayacak seviyeye ulaşamasa da Suriye İç Savaşına katılan 
Özbekistan vatandaşlarının açık kaynaklara yansıyan sayıları 
bu çalışmanın yapılmasının önemine işaret etmektedir.  Bu 
çalışmada Özbekistan’da radikalleşmenin kökenlerini ÖİH’nin 
faaliyetleri ve Suriye’deki terör örgütleriyle bağlantılı Özbekistan 
vatandaşlarının eylemleri ve sosyal medya faaliyetleri minvalinde 
irdelenmiştir. Özbekistan vatandaşlarının radikalleşmesi 
üzerinde sosyal medya ve internetin önemli etkisi olduğu tezi 
ispat edilmeye çalışılmıştır. Çalışma neticesinde sosyal medya 
ve youtube gibi kanallar üzerinden yayınlanan propaganda 
videolarının bazı Özbek vatandaşlarının radikalleşmesine, 
çeşitli ülkelerde eylem yapmasında ve çatışma bölgelerine 
gitmelerinde etkili olduğu kanaati hâsıl olmuştur. Özbekistan’da 
yönetimin sert tutumu ve ABD’nin El-Kaide terör örgütüne karşı 
61 Dr. / 4. Sınıf Emniyet Müdürü, NATO-Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet 
Merkezi Komutanlığı İstihbarat, E-Mail: osmzeh@gmail.com
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başlattığı “savaş” nedeniyle El-Kaide ideolojisini takip edenlerin 
ülkede faaliyetleri asgariye indirilse de, sosyal medya üzerinden 
yapılan propaganda faaliyetleriyle mücadele ve geri dönenlere 
yönelik rehabilitasyon çalışmalarında başarıya ulaşılamaz ise 
radikalleşmeden kaynaklı tehdidin gelecekte de devam edeceği 
öngörülmektedir. Bir başka deyişle, çalışmada açık kaynak 
ve sosyal medyanın rolünün terör örgütleri için önemi ÖİH ve 
Özbek “Yabancı Terörist Savaşçılar (YTS’ler)” örnek çalışması 
ile gösterilmeye çalışılacak, böylece terörizm ve propaganda 
çalışan araştırmacılara bir vaka sunulmuş olacaktır.

Abstract

Soon after 9/11, Radicalization processes have become one of 
the major subjects on academics and site studies on the world. 
History of the security threats in Uzbekistan, which was arised 
by radicalization, has prolonged Soviet invasion on Afghanistan. 
Soviet invasion on Afghanistan to prevent Iran to export of its 
regime and support of Western countries to Mujahids has caused 
a number of current international security threats related to al-
Qaeda ideology. In 1989 soon after Soviets withdrew from the 
Afghanistan, a network remained which was created by a group 
of people who came radicalized geographies because of their 
experience on clashes. Some of the fellows of this ideology and 
practices mentioned, are Tahir Yoldasev and Uzbek citizens who 
are members of Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) under the 
leadership of Cuma Namangani. IMU has been a major security 
concern for Uzbekistan and other countries in the region for a 
long period. Members of the organisation has contributed to 
continuous development of al-Qaeda ideology in the region by 
radicalization of Uzbekistan citizens. It is a remarkable sign that 
shows the importance of this paper is the number of Uzbekistan 
citizens -reflects on open sources- who attended Syrian civil 
war even if the organisation’s activity capacity could not reach 
the level of transformation in the region. In this study, foundation 
of radicalization in Uzbekistan, activities of IMU, activities of the 
terrorist organisations related Uzbekistan citizens and social 
media activities have been addressed. Major impacts of social 
media and internet on radicalization of Uzbekistan citizens have 
also been discussed to prove within this study. Consequently, 
there is a belief has come up that propaganda videos broadcasted 
on such channels as social media and youtube have impacts on 
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radicalization, encouraging to participate in unlawful acts and 
having gone to clash regions of Uzbek citizens. Thanks to harsh 
attitude of Uzbekistan government and “the war” initiated by 
USA against al-Qaeda terrorist organisations, it is decreased that 
the activities of people who follow al-Qaeda ideology. Threats 
arising from the radicalization will continue in the future, if the 
struggle with the propagandas broadcasted on social media and 
rehabilitation to the returnees is not successful. In other words, 
within the study, IMU and Uzbek “Foreign Terrorist Fighters 
(FTFs)” examples will be tried to show importance of the role of 
social media and open source for terrorist organisations, hence 
an incident would be presented to the researchers who studies 
in the field of terrorism and propaganda.
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KRİZ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE 
KAMU POLİTİKASI SÜREÇLERİNİN DEĞİŞİMİ

Önder KUTLU62 

Özet

Kriz yönetimi yaklaşımı kamu politikası süreçlerinde oldukça 
değerli katkılar sunmakta, özellikle olağandışı dönemlerde 
kamusal aktörlere politika enstrümanları anlamında alternatifler 
sağlamaktadır. Dünyada giderek artan ve artmakta olan sorunlu 
alanlar aslında kriz yönetimini istisna olmaktan çıkarmakta, 
gündelik hayatın akışı içinde süreklilik arz eden bir görüntü 
üretmektedir. Farklı ülkelerin yüzleşmek zorunda kaldığı meydan 
okumalar ekonomiden sosyal hayata, kültürden teknolojiye 
kadar çeşitlenen mecralarda kendini göstermektedir. Bu da 
geleneksel politika süreçlerine yeni bir soluk getirmekte, karar 
vericileri değişik etkenlere karşı duyarlı olmaya sevk etmektedir.

Söz gelimi, politika süreçlerinde ele alınan sorunların gündeme 
gelmesi, harekete geçme yönünde karar verilmesi, planlama 
yapılması, uygulanması, denetleme ve değerlendirmelerin 
yapılması aşamalarında kriz yönetimi yaklaşımı ve değişen 
öncelikler belirgin etkiler meydana getirmektedir. Kamusal 
politikaların süreç yönetimi anlamında süreklilik gösteren mezkur 
baskılarının dikkate alınması, esasen rutin politika süreçlerinin 
renklendirilmesine ve olağan-dışı şartları da dikkate alan bir orta 
yolun bulunmasını gerektirecektir. Kamu politikası sürekli kriz 
yönetimi yaklaşımı varsayım ve araçlarıyla olmasa da en azından 
eski kaynaklarıyla da yetinilemeyeceğini anlamak durumundadır. 
Pandemi dönemi şartlarının getirdiği ‘yeni normal’ söylemini 
andırır süreç kurgulaması aslında yukarıda zikredilen yaklaşımın 
ne kadar doğru olabileceğini de göstermektedir. 

Çalışma kamu politika süreçlerini pandemi örneği ve tecrübesi 
üzerinden değerlendirmekte, kriz yönetimi bulgularının test 
edilmesini de sağlayacak bir yaklaşımla değerlendirme 
yapmaktadır. Bunu yaparken, başarılı olduğu yönünde güçlü 
iddialar bulunan, Türkiye’nin özellikle merkezi idare düzeyde 
pandemi dönemi politika belirleme araçlarını ve süreçlerini 
ele almak suretiyle, politika süreçlerine dair rutini ortaya 
koymaktadır. Böylece yeni dönemde kriz yönetimi yaklaşımından 
62 Prof. Dr., Necmettın Erbakan University Polıtıcs And Publıc Admınıstratıon, 
E-Mail: okutlu@konya.edu.tr
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yararlanılmakta olan ya da yararlanılma potansiyeli bulunan 
boyutlar kamu politikası yaklaşımına uyarlanmış olmaktadır.

Abstract

Crisis management approach provides valuable contributions 
to public policy processes by producing policy instruments in 
the forms of alternatives especially in extraordinary terms and 
situations. Problems and disputes mushrooming in different 
parts of the world make crisis management as a major style 
rather than an exception, and a routine in the daily activities of 
public administration. The challenges faced by governments 
range from economy to social life as well as addressing from 
culture to technology, displaying a bunch of varieties. This 
brings a new impetus to traditional policy processes and direct 
the policy actors to become sensitive towards other options.

The policy process activities i.e. policy awareness, taking 
actions, planning, implementation, control and evaluation 
parts requires adaptation of the findings provided by crisis 
management approach and the resultant priorities become 
visible in public policy. The pressure and impact over public 
policy processes highlight stability in the aforementioned area 
and therefore they tend to enrich routine policy circles and 
dictates to find a convenient ground in deploying a middle way 
suitable for every occasion and condition. Public administration 
needs to understand that even if it cannot always be run by 
crisis management findings but should adopt its priorities and 
principles in a reasonable pace. The ‘new normal’ brought by 
the pandemic conditions implies that proves to be unavoidable 
in an increasing scale and scope in the public arena.

This paper deals with public policy process through the case 
and experience of pandemic to establish a ground in testing 
the crisis management propositions. In doing so, proposed 
successful policies applied by Turkish central government 
level policy-makers vis-à-vis pandemic highlight the routine in 
practice. Eventually, the credentials of the crisis management 
approach applied and potentially available are claimed to be 
evaluated in the terms of new conditions.
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İSRAİL’İN DİJİTAL DİPLOMASİ İLE HAMAS’A 
KARŞI MÜCADELESİ

Pınar ÖZDEN CANKARA63

Özet

İsrail devleti kurulduğu günden beri onu haritadan silmek isteyen 
Arap devletler ve paramiliter Filistinli örgütler ile mücadele et-
mektedir. İsrail, Madrid Görüşmeleri ve Oslo Antlaşmaları ile 
Filistin Kurtuluş Örgütü’nü (FKÖ) silahlı mücadeleden vazgeçir-
miştir ama Gazze merkezli kurulan ve gittikçe güçlenen Hamas, 
İsrail için yeni bir güvenlik sorunu olmuştur. FKÖ, Filistin Ulusal 
Otoritesi olarak meşru zemin kazanırken, Hamas İsrail’e karşı 
tek mücadele yönteminin silahlı direniş olduğunda ısrar etmiştir. 
2006 yılında Hamas siyasal sürecin parçası olmayı kabul etmişse 
de, taraflar arasında kalıcı bir barış ortamı oluşmamıştır. Hamas 
Gazze’ye orantısız askeri operasyonlar yapıldıkça, İsrail’e yönelik 
misillemelerde bulunmaktan vazgeçmemiştir. İsrail bu noktada 
ciddi güvenlik krizi yaşadığını düşünmektedir. İsrail’e göre Ha-
mas bir terör örgütüdür ancak bu örgütün Gazze’de ciddi miktar-
da taraftarı bulunmaktadır. Gazze halkı her türlü İsrail baskısına 
rağmen Hamas’a destek olmaktan vazgeçmemektedir. İsrail bu 
noktada iki strateji geliştirmiştir; Hamas’ı yok etmeye çalışmak ve 
dijital platformları kullanarak Hamas’ı Filistinlilere zarar veren bir 
örgüt olarak göstermek. İsrail Gazze’ye askeri operasyonlar ya-
parak Hamas’a ait tesis ve binaları bombalamaktadır ancak İsrail 
ordusu bu eylemleri esnasında sivil Filistinlilere ve onların yaşam 
alanlarına da zarar vermektedir. İsrail askerleri ve dolayısıyla İs-
rail devleti hakkında uluslararası toplumda olumsuz bir imaj oluş-
maktadır. Bu nedenle İsrail, hem askeri operasyonlarının sadece 
teröristlere ve terörizme karşı olduğunu gösterebilmek, hem de 
uluslararası basında çıkan İsrail askerlerinin sivil Filistinli genç-
lere zarar verdiğine ilişkin haberleri yalanlamak için dijital diplo-
masiyi kullanmaktadır. İsrail Savunma Güçleri’nin (İSG) ve İsrail 
Dışişleri Bakanlığı’nın resmi facebook, twitter, instagram hesap-
ları ve youtube kanalı bulunmaktadır. Bunun gibi sosyal med-
ya hesapları üzerinden İsrail kamu kurumları, Hamas’a yönelik 
politikalarını açıklamakta ve hatta yapılan askeri operasyonlar 
kısa video görüntüleri ile paylaşılmaktadır. Böylelikle İsrail devleti 
63 Dr. Öğr. Üyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Siyaset Bilimi Ve Kamu 
Yönetimi Bölümü, E-Mail: pinar.cankara@bilecik.edu.tr
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kendilerine yönelik ithamları ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. 
İsrail devleti dijital diplomasiyi kullanarak, bir yandan da taraflar 
arasında çıkan olaylarda suçlu olanın Hamas olduğunu, kendi-
lerinin savunma pozisyonunda kaldıklarını iddia etmektedir. Bu 
çalışmanın amacı İsrail’in Hamas ile mücadele ederken dijital 
diplomasiden nasıl yararlandığını ortaya koymaktır.

Abstract

Since the day it was founded, the state of Israel has been strug-
gling with Arab states and paramilitary Palestinian organizations 
that want to wipe it off the map. Israel dissuaded the Palestine 
Liberation Organization (PLO) from armed struggle with the Ma-
drid Talks and the Oslo Accords, but Hamas, which was es-
tablished and gradually strengthened in Gaza, has become a 
new security problem for Israel. While the PLO gained legitimate 
ground as the Palestinian National Authority, Hamas insisted 
that armed resistance was the only method of struggle against 
Israel. Although Hamas agreed to be a part of the political pro-
cess in 2006, there was no lasting peace between the parties. 
Hamas has not stopped retaliating against Israel as dispropor-
tionate military operations are carried out against Gaza. Isra-
el thinks that it is experiencing a serious security crisis at this 
point. According to Israel, Hamas is a terrorist organization, but 
this organization has a significant number of supporters in Gaza. 
The people of Gaza do not stop supporting Hamas despite all 
kinds of Israeli pressure. Israel has developed two strategies at 
this point; Trying to destroy Hamas and using digital platforms 
to show Hamas as an organization that harms the Palestinians. 
Israel is carrying out military operations in Gaza, bombing facili-
ties and buildings belonging to Hamas, but the Israeli army also 
harms civilian Palestinians and their living spaces during these 
actions. There is a negative image in the international communi-
ty about the Israeli soldiers and therefore the state of Israel. For 
this reason, Israel uses digital diplomacy to show that its mili-
tary operations are only against terrorists and terrorism, and to 
deny reports that Israeli soldiers are harming civilian Palestinian 
youths in the international press. Israel Defense Forces (OHS) 
and the Israeli Ministry of Foreign Affairs have official facebook, 
twitter, instagram accounts and youtube channels. Through so-
cial media accounts like this, Israeli public institutions explain 
their policies towards Hamas and even the military operations 
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carried out are shared with short video footage. In this way, 
the Israeli state tries to eliminate the allegations against them. 
By using digital diplomacy, the state of Israel also claims that 
Hamas was the culprit in the incidents between the parties, and 
that they remained in a defensive position. The purpose of this 
study is to analyze how Israel has benefited from digital diplo-
macy when fighting Hamas.
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DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ENERJİ SEKTÖRÜNE 
ETKİLERİ

Rumeysa GEVHER64

Özet

1.Sanayi Devrimi’nin 18.yy’da gerçekleşmesinden itibaren 
birçok sektörde dönüşüm yaşanmıştır. Bu dönüşümler özellikle 
de 4. Sanayi Devrimi ile önemli boyutlara ulaşmış ve önceki 
devrimlerden farklı olarak dijitalleşmenin gerçekleşmesi ile 
blokchain, nesnelerin interneti, otomasyon ve yapay zeka gibi 
ciddi teknolojik ve yapısal değişimler meydana gelmiştir. Bu 
değişimler sektörler üzerinde ciddi farklılaştırmalar meydana 
getirirken özellikle de enerji sektörü üzerinde meydana getirdiği 
etkiler büyük önem arz etmektedir. Ayrıca bu devrim, sadece 
dijital teknolojilerin kullanılmasında değil, küresel açıdan hem 
ekonomik hem de sosyal anlamda insanlar üzerinde pozitif 
etki yaratabilme potansiyeline sahiptir. Enerji sektörü açısından 
değerlendirdiğimizde, şebeke sistemleri üzerinde meydana 
gelebilecek sorunların tanımlanması ve çözülmesi, enerji 
üretiminin iyileştirilmesi, yenilenebilir enerji üretiminin artması 
dijitalleşme ile gerçekleşebilecektir. Bununla birlikte enerji 
verimliliği, erişilebilirliği, tasarrufu ve güvenilirliği artacaktır. 
Gelecek ve şimdiki nesiller için hayati öneme sahip olan enerjide, 
yenilenebilir teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaştırılması 
fırsatları da ortaya çıkacaktır. Ayrıca, enerji sektöründe yeni iş 
modellerinin ortaya çıkması ve bu durumun istihdama olumlu 
yansıması da fırsatlar arasındadır. Bu çalışma iki temel bölüme 
ayrılarak, çalışmanın ilk bölümünde dijitalleşme kavramı ve dijital 
teknolojilerin gelişimi açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde 
ise dijitalleşmenin ve dijital teknolojilerin kullanımının enerji 
sektöründe yaratacağı fırsatlar açıklanmakta, sonuç kısmında 
ise genel bir değerlendirme yapılmaktadır.

Abstract

There has been a transformation in many sectors since the 
1st Industrial Revolution took place in the 18th century. These 
transformations reached significant dimensions especially with 
64 Araştırma Görevlisi, Selçuk Üniversitesi İktisat, E-Mail: rumeysa.gevher@
selcuk.edu.tr
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the 4th Industrial Revolution and unlike previous revolutions, with 
the realization of digitalization, serious technological and structural 
changes such as blockchain, internet of things, automation and 
artificial intelligence have occurred. While these changes cause 
serious differentiation on the sectors, their effects especially 
on the energy sector are of great importance. In addition,  this 
revolution has the potential to have a positive impact not only 
in the use of digital technologies but also globally on people in 
both economic and social terms. When we evaluate the subject 
in terms of energy sector, identifying and solving problems that 
may occur on grid systems, improvement of energy production, 
and increase in renewable energy production can be achieved 
through digitalisation. Besides, energy efficiency, accessibility, 
savings and reliability will increase. In addition, opportunities for 
the use and dissemination of renewable technologies related to 
energy which is vital for future and present generations, will also 
emerge. Moreover, these opportunities include the emergence 
of new business models in the energy sector and its positive 
reflection on employment are among the opportunities. This 
study is divided into two main parts. In the first part of the 
study, the concept of digitalization and the development of 
digital technologies are explained. In the second part of the 
study, the opportunities that digitalization and the use of digital 
technologies would create in the energy sector are explained 
while a general evaluation is made in the conclusion part.
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ŞEHİRCİLİK EĞİTİMİNİN İLK TASARIM 
DENEYİMİNİN DİJİTAL DÖNEME UYUMU

Seda ÖZLÜ65

Dilek BEYAZLI66

Özet

Şehircilik eğitiminde stüdyo deneyimi, sistem düşüncesine 
dayanmakla beraber görsel algılama ve düşünme becerisinin 
kazanılmasını da büyük ölçüde hedeflenmektedir. Stüdyolar, 
pratik bir çözüm veya çıktı üretmek için eleştirel analiz ile yaratıcı 
düşünmeyi içeren konularına odaklanır.  Sınırlı zamanı ve kaynağı 
olan öğrencilerin bu konulara/probleme ilişkin önerileri ortaya 
koymasını, nihai çıktı olarak bir veya daha fazla plan/tasarım 
ürününü tamamlamayı ve sunumunu için gerekli eğitimi etkileşimli 
bir süreçte almasını hedefler. Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ndeki ilk stüdyo çalışması olan 
Planlama Stüdyosu-I dersi 1. sınıfın bahar döneminde, öğrencilerin 
ilk stüdyo deneyimi olarak yürütülmektedir. 2020 yılının mart 
ayında Covid-19 salgını ile birlikte yüz yüze eğitimin 5. haftasında 
iken gerçekleşen ara sonrasında online-uzaktan yürütülmüştür. 
İki farklı eğitim yönteminin karma olarak uygulandığı bu eğitim-
öğretim dönemi sonuç ürünleri, dersin amaç-hedeflerine ulaşma 
performansı açısından özgün bir tartışma içermektedir. Stüdyo, 
kavramsal bir senaryoya bağlı kalarak mekân oluşum sürecini 
kapsamaktadır. Sosyal yapının en küçük yapı taşı olan “aile” 
ile en küçük planlama birimi olan konuttan başlayarak sırasıyla 
küçük komşuluk birimi, ilkokul birimi planlama ölçeğine ulaşan 
iki boyutlu bir süreçtir. Kavramsal ve mekânsal bağlamda 
oluşturacakları komşuluk kurgusuna yönelik genel yaklaşımlar; 
her öğrencinin hayalindeki (ideal) bir aileyi tanımlayarak konut 
tipleri, mekân kurgusu, komşuluk ilişkilerini tartışması ve küçük 
komşuluk birimi tasarımı (1/500 ölçekli) yüz yüze yürütülen bir 
eğitim sürecinde tamamlanmıştır. Sonrasında uzaktan eğitim 
süreciyle yürütülen komşuluk ünitelerinin organizasyonu ve ilkokul 
yerleşim birimi tasarımı (1/100 ölçekli) ile dönem tamamlanmıştır. 
Etkili bir stüdyo öğrenimi, iletişimi, düşünmeyi ve işbirliğini teşvik 
eden açık, etkileşimli bir ortamda gerçekleşirken bu sürecin 

65 Arş. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama, E-Mail: 
sedaaozlu@gmail.com
66 Prof. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama, E-Mail: 
dilekbeyazli@gmail.com
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uzaktan yürütülmesinde bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı ve 
zaman yönetimi açısından çok büyük farklılıklar söz konusudur. 
Online stüdyo sürecinde öğrencilerin kendilerini, zamanlarını 
ve projeyi yönetme becerilerini kazanma fırsatı kazanmaları 
olumlu bir sonuçtur. Ancak, tasarım eğitimi gibi soyut, zorlu bir 
sürecin ve bunun ilk deneyiminin uzaktan yürütülmesi öğretim 
yöntemlerinin yeniden sorgulanmasını ve bilgi teknolojilerinin 
önemini yeniden ortaya koymuştur. 

Abstract

In urbanism education, studio experience is largely aimed at 
gaining visual perception and thinking skills, as well as based 
on system thinking. Studios focus on topics that involve critical 
analysis and creative thinking to produce a practical solution or 
output. It aims for students with limited time and resources to 
put forward suggestions regarding these issues / problems, to 
complete one or more plan / design products as a final output, 
and to receive the necessary training for their presentation in an 
interactive process. Planning Studio-I course, which is the first 
studio work in the Department of City and Regional Planning of 
Karadeniz Technical University, is carried out as the first studio 
experience of the students in the spring semester of the first year. 
With the Covid-19 outbreak in March 2020, it was conducted 
online-remotely after the break that took place in the 5th week 
of face-to-face training. The outcome products of this education 
period, in which two different education methods are applied 
in combination, contain a unique discussion in terms of the 
performance of the course to achieve its goals and objectives. 
The studio covers the space formation process by adhering to a 
conceptual scenario. It is a two-dimensional process that reaches 
the planning scale of the small neighborhood unit, primary 
school unit, starting with the “family”, the smallest building block 
of the social structure, and the residence, the smallest planning 
unit, respectively. General approaches to the neighborhood 
setup they will create in a conceptual and spatial context; Each 
student defines a family in his / her dreams (ideal) and discusses 
the housing types, spatial concept, neighborhood relations and 
small neighborhood unit design (1/500 scale) in a face-to-face 
training process. Afterwards, the term was completed with the 
organization of the neighborhood units carried out through 
the distance education process and the design of the primary 
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school settlement (1/100 scale). While effective studio learning 
takes place in an open, interactive environment that encourages 
communication, thinking and collaboration, there are enormous 
differences in the remote execution of this process in terms of 
effective use of information technologies and time management. 
It is a positive result that students gain the opportunity to gain 
themselves, their time and project management skills during 
the online studio process. However, the remote execution of 
an abstract, challenging process such as design education and 
its first experience has revived the re-questioning of teaching 
methods and the importance of information technologies.
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DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN WEBROOMİNG 
VE SHOWROOMİNG DAVRANIŞLARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Selin KÜÇÜKKANCABAŞ67

Gökçe CEBECİ68

Özet

Teknolojide yaşanan gelişmeler ve internetin hızlı yayılımı tüketici 
satın alma davranışlarında değişimlere yol açmaktadır. Ayrıca, 
günümüzde tüketiciler ürünle ilgili bilgi almak ve ürünü satın 
almak için akıllı telefonlarını da yoğun bir şekilde kullanmaya 
başlamışlardır. Modern tüketiciler bu doğrultuda daha optimal 
bir alışveriş deneyimine ulaşabilmek adına hem çevrimiçi hem de 
çevrimdışı kanalları etkin bir şekilde kullanmaya başlamışlardır. 
Örneğin tüketiciler çevrimiçi satın almadan önce ürünü incelemek 
ve araştırmak için fiziksel mağazaları ziyaret etmektedirler ki 
bu şekilde showrooming davranışı sergilemektedirler ya da 
webrooming davranışında olduğu gibi tüketiciler önce ürünü 
çevrimiçi mağazalarda incelemekte ve sonrasında ürünü 
fiziksel mağazadan satın almayı tercih edebilmektedirler.  Bu 
doğrultuda bu araştırmanın amacı demografik faktörlerin (yaş, 
cinsiyet, eğitim seviyesi vb.) webrooming ve showrooming 
davranışları üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Araştırmanın ana 
kütlesini Türkiye’de yaşayan ve tekstil ürünleri alışverişlerinde 
hem çevrimiçi hem de çevrimdışı mağazaları kullanan tüketiciler 
oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarının bu çok yönlü tüketici 
beklentilerini karşılayabilmek için çok kanallı iş modelleri 
benimsemek durumunda kalan parakendeciler için faydalı 
olacağı düşünülmektedir. 

Abstract

Advances in technology and the proliferation of the internet 
depicting changes in consumer purchase decisions. Besides, 
today consumers can get information about and purchase 
a product using their smartphones. Modern consumers 
increasingly leverage both online and offline channels in 

67 Dr. Öğr.Üyesi, Trakya Üniversitesi İşletme, E-Mail: selink@trakya.edu.tr
68 Öğr.Gör., Arel Üniversitesi İşletme Yönetimi Programı, E-Mail: 
gokcecebeci@arel.edu.tr
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a complementary manner to achieve an optimal shopping 
experience. For instance, they visit physical stores to search 
for information and make their final purchase online, thereby 
exhibiting behavior known as showrooming or whereas in 
webrooming they first examine products online stores and then 
chooses to purchase at the physical stores. Accordingly the 
aim of this study is to determine the correlation of consumers’ 
demographic factors on webrooming and showrooming 
behaviours. The target population of the study are consumers 
using both online and offline stores to shop textile products.  
The findings  of the  study  are  expected  to provide significant 
inputs to retailers adopt multi-channel business models to meet 
versatile consumer expectations.
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ENDÜSTRİ 4.0’IN İŞLETMELERİN İŞ 
SÜREÇLERİNE VE ÖRGÜTSEL YAPILARINA 

GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Selma KILIÇ KIRILMAZ69

Özet

Amaç: Bu araştırmanın amacı, Endüstri 4.0’ın işletmelerin 
genel yapılarına, iş süreçlerine ve örgütsel yapılarına getirdiği 
yeniliklerin belirlenmesidir.

Yöntem: Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden yarı 
yapılandırılmış mülakat yapılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
için oluşturulan soru formu işletme yöneticileri ile görüşülerek 
doldurulmuştur. Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi 
yönteminden faydalanılmıştır. Araştırmadan elde edilen 
verilerden araştırma soruları paralelinde temalar oluşturulmuştur. 
Bu temalara yönelik kodlamalar yapılarak Nvivo 12 paket 
programına kaydedilerek gerekli analizler yapılmıştır.

Bulgular: Yapılan analizler neticesinde; Endüstri 4.0’ın 
işletmelere getireceği genel yenilikler arasında; hızlı bir şekilde 
iş yapılacağı, kişilik ve iletişimin değişeceği, makineleşme 
ve robotların artacağı, yeni teknolojilerin ve yeni yazılımların 
ortaya çıkacağı ve zaman tasarrufu sağlayacağı belirlenmiştir. 
Endüstri 4.0’ın iş süreçlerine getireceği yenilikler arasında; 
işlerin daha kolay yapılacağı, tasarruf sağlanacağı bu tasarrufun 
çalışan sayısında azalma, işgücü kaybında azalma, maliyet 
tasarrufu, iş süreçlerinin azalması ve zaman tasarrufu sayesinde 
gerçekleştirileceği belirlenmiştir. Endüstri 4.0’ın işletmelerin 
örgütsel yapılarında getireceği yenilikler arasında ise daha basık, 
bürokrasinin ortadan kalktığı, daha az hiyerarşinin olduğu, şeffaf 
yönetim anlayışının olduğu, çalışanların yaş ortalamasının daha 
düşük olduğu, yeni bir örgüt yapısı olacağı belirlenmiştir.

Tartışma: Yaşanmakta olan Endüstri 4.0 Sanayi Devrimi 
işletmelerin dijital dönüşümlerini etkilemektedir. İşletmelerin 
bu dönüşüme ayak uydurabilmesi için gerekli alt yapı ve insan 
kaynakları yatırımlarını yaparak yenilikçi bir yaklaşım sergilemeleri 
69 Doktor Öğretim Üyesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluslararası 
Ticaret ve Lojistik Bölümü, E-Mail: skirilmaz@subu.edu.tr
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gerekmektedir.

Abstract

Purpose: The purpose of this research is to determine the 
innovations that Industry 4.0 has brought to the general 
structures, business processes and organizational structures of 
businesses.

Method: The research was carried out by conducting a semi-
structured interview, one of the qualitative research methods. 
The questionnaire created for the research was filled in by 
interviewing the business managers. Content analysis method 
was used in the analysis of the research data. Themes were 
formed in parallel with the research questions from the data 
obtained from the research. Coding for these themes was made 
and recorded in Nvivo 12 package program and necessary 
analyzes were made.

Findings: As a result of the analysis; Among the general 
innovations that Industry 4.0 will bring to businesses; It has 
been determined that work will be done quickly, personality 
and communication will change, mechanization and robots will 
increase, new technologies and new software will emerge and 
save time. Among the innovations that Industry 4.0 will bring 
to business processes; It has been determined that the work 
will be done more easily, savings will be achieved, and this 
savings will be achieved through reduction in the number of 
employees, reduction in labor loss, cost savings, reduction in 
business processes and time savings. Among the innovations 
that Industry 4.0 will bring in the organizational structure of the 
enterprises, it has been determined that there will be a more 
flattened, bureaucracy, less hierarchy, transparent management 
approach, lower age average of employees, and a new 
organizational structure.

Discussion: The current Industry 4.0 Industrial Revolution 
affects the digital transformation of businesses. In order for 
businesses to keep up with this transformation, they must show 
an innovative approach by making the necessary infrastructure 
and human resources investments.
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COVID-19 SÜRECİNDE SOSYAL MEDYADA 
MARKALARIN İÇERİK ÜRETİMİ: INSTAGRAM 

ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Sevil BEKTAŞ DURMUŞ70

Özet

2019 yılının sonunda Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi 
altına alan Covid-19 salgını tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi 
Türkiye’yi de etkisi altına almıştır. Sosyal hayatın durma noktasına 
geldiği salgın sürecinde, markaların iş yapış şekilleri değişmiş ve 
markaların salgında izlediği iletişim stratejisinde sosyal medya 
büyük rol oynamıştır. Bu dönemde sosyal medya kullanımındaki 
artış ile birlikte ürün ve hizmetlerin tanıtılması ve satılması, hedef 
kitlelerle etkileşimin gerçekleşmesi için sosyal medya platformları, 
markalar için önem kazanmıştır. Pandemi döneminde markalar 
için popülerliği artan platformlardan biri de instagram olmuştur. 
Mevcut iletişim çalışmalarını covid sürecine göre düzenleyen 
bazı büyük markalar, sosyal medyada kullandıkları içerikleri 
bu sürece göre yeniden tasarlayarak, farkındalığı arttırmayı ve 
tüketici odaklı içerikler üretmeyi ve pozitif yönde bir etkileşim 
sağlamayı hedeflemektedir. Bu çalışmanın amacı, bulaşıcı bir 
hastalık olan COVID-19’un, markalar üzerindeki etkisini ve 
bu süreçte markaların sosyal medyadaki içerik üretimlerini 
İnstagram üzerinden incelemektir. Dijital medya araştırma şirketi 
Adba Analytics tarafından hazırlanan raporda yer alan, sosyal 
medyada 2020 yılında en çok konuşulan ilk üç markanın ( THY, 
Vodafone ve Trendyol) instagram paylaşımları nitel araştırma 
yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılarak incelenmiştir.

Abstract

Covid-19 pandemic, which appeared in China at the end of 
2019 affecting the entire world, also affected Turkey as well as 
all the countries of the world. During this pandemic period, in 
which social life came to a standstill, the way of doing business 
changed for brands, and social media played major roles in the 
communication strategy brands followed. With the increase in 
social media use in this period, social media platforms gained 
70 Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fak/Halkla İlişkiler 
Ve Reklamcılık, E-Mail: sevilbektas.durmus@yeniyuzyil.edu.tr



TESAM108 109

                       DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN SOSYAL BİLİMLERE ETKİSİ

importance for brands to perform interaction with target 
audiences. Instagram was one of the social media platforms that 
increased in popularity for brands during the pandemic period. 
Brands organizing their existing communication activities 
according to Covid-19 process aim to raise awareness, talk and 
engage with their consumer-oriented contents in social media. 
The purpose of the present study was to reveal the effects 
of Covid-19 pandemic on brands and content production in 
social media. According to the report that was prepared by 
digital media research company Adba Analytics, the contents 
of the top two brands that were mentioned in social media at 
the highest level (i.e. the THY and Vodafone) during pandemic 
period were analyzed by using the Content Analysis Technique 
from Qualitative Research Methods. 
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TÜRKİYE’DE İNOVASYON İSTİHDAMI NASIL 
ETKİLER? ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

Süleyman UĞURLU71

Özet

Küreselleşen dünyada gelişmiş ülke örnekleri incelendiğinde 
ekonomik büyümeyi sağlayan temel dinamiklerin nitelikli 
istihdamın yanında teknoloji ve inovasyon olduğu bilinmektedir. 
İktisat yazınında gerek firmalar bazında gerekse ülkeler arasında 
yaşanan rekabetin başarısı inovasyon ve ar-ge faaliyetlerinin 
etkinliğine bağlanmaktadır. Bununla birlikte teknolojinin ve 
inovasyonun istihdamı olumsuz yönde etkilediğine dair görüşler 
de bulunmaktadır. Sürekli gelişim ve değişim gösteren ülke 
ekonomilerinde inovasyonun her alana yayılarak ekonomik 
büyümenin ana fonksiyonunda yer alan istihdama yaptığı etkiler 
son dönemde ciddi tartışmalar arasında yer almaktadır. Bu 
çalışmanın amacı Türkiye’de inovasyonun istihdam üzerindeki 
etkisini belirlemektir. Çalışmada bu etkiyi ölçmek amacıyla 1980-
2019 yıllık verileri kullanılmıştır. Bağımlı değişken olan istihdam 
verileri Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınırken, bağımsız 
değişkenler olan patent ve nüfus verileri ise Dünya Bankası’ndan 
alınmıştır. Çalışmada öncelikle serilerin durağanlıkları 
araştırılmıştır. Değişkenlerin durağanlıklarının düzeyde ve birinci 
farklarda oldukları görülmüştür. Yapılan önsel testlerde modele 
yönelik herhangi bir hata tespit edilmemiştir. Gecikme uzunluğu 
tespit edildikten sonra ARDL yaklaşımı kullanılmıştır. Sınır testi 
sonucunda seriler arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmuştur. 
Uzun dönemli eşbütünleşme katsayılarının tahminine yönelik test 
sonucunda ise inovasyonun ve nüfusun istihdam üzerinde pozitif 
etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Son olarak hata düzeltme 
modeli ile kısa dönemdeki sapmaların yaklaşık 3 yıl sonra uzun 
dönem dengesine yaklaşacağı tespit edilmiştir.

Abstract

When the examples of developed countries in the globalizing 
world are examined, it is known that the basic dynamics that 
ensure economic growth are qualified employment as well as 
71 Doktor Öğretim Üyesi, Karabük Üniversitesi İktisat, E-Mail: 
suleymanugurlu@karabuk.edu.tr
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technology and innovation. In the economics literature, the 
success of the competition both on the basis of companies and 
between countries is attributed to the efficiency of innovation 
and R&D activities. However, there are also opinions that 
technology and innovation affect employment negatively. In 
the economies of countries that are constantly developing 
and changing, the effects of innovation on employment, which 
is a main function of economic growth by spreading to every 
field, have been among serious discussions recently. The 
aim of this study was to determine the impact on innovation 
of employment in Turkey. In the study, data from 1980-2019 
were used to measure this effect. The employment data as 
dependent variables were obtained from the Statistics Institute 
of Turkey and the patent and population data as independent 
variables were obtained from the World Bank. First of all, the 
stationarities of the series were investigated in the study. It has 
been observed that the stationarities of the variables are at the 
level and at the first differences. No errors were detected for the 
model in the priory tests. After the lag length was determined, 
the ARDL approach was used. As a result of the limit test, a 
long-term relationship was found between the series. As a result 
of the test for estimating long-term cointegration coefficients, it 
was determined that innovation and population have a positive 
effect on employment. Finally, with the error correction model, 
it has been determined that short-term deviations will approach 
the long-term equilibrium after about 3 years.
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21. YÜZYILDA YUMUŞAK GÜÇ ARACI 
OLARAK SİBER DİPLOMASİ: AVRUPA BİRLİĞİ 

ÖRNEĞİ

Tolga ERDEM72

Burak BULUT73

Özet

Siber uzayın anarşik doğasından destek bularak yıkıcı bir 
yapıya bürünen siber tehdit ve saldırılar, uluslararası sistemdeki 
aktörler arası ilişkiler ve internet yönetişimi üzerine büyük riskler 
yaratarak geleneksel güvenlik paradigmasının ötesinde farklı 
strateji ve politikalar izleme gereğini doğurmuştur. Bilgi ve iletişim 
teknolojileri (BİT) araçlarının siber saldırılar yoluyla giderek 
daha düşmanca kullanılması, 1990’lardan itibaren siber alanın 
siyasallaşmasıyla karşılık bulmuş ve günümüzde siber diplomasi 
kavramının uluslararası politika içerisinde yer almasına olanak 
sağlamıştır. Bunun sonucunda özellikle son on yıldır yerelden 
küresele güvenliği sağlamak için uluslararası norm ve değerlerin 
geliştirilmesinde diplomasiye olan ihtiyaç giderek artan bir önem 
kazanmıştır. Avrupa Birliği’nin (AB), barış ve esnekliği sağlama 
çabaları doğrultusunda diğer birçok politika alanında olduğu gibi 
yumuşak gücünü ön plana çıkararak siber alanda öncü aktör olma 
düşüncesinin bir sacayağını siber diplomasi oluşturmaktadır. 
Bu kapsamda, AB’nin siber diplomasi politikasının güçlü bir 
esneklik ve caydırıcılık, uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl 
yollarla çözümü, çok taraflılığın teşvik edilmesi, insan haklarını ve 
özgürlüklerini güvence altına alınmasında anahtar rol oynaması 
amaçlanmıştır. Dolayısıyla; hükümetler, özel sektör işletmeleri, 
sivil toplum örgütleri ve dünyanın dört bir yanındaki bireyler ile 
inşa edilen kapsayıcı siber diyaloglar aracılığıyla açık, özgür ve 
güvenli bir siber uzayın sağlanmasına odaklanılmaktadır. AB’nin, 
çok taraflı ve bölgesel kuruluşlara ek olarak üçüncü ülkeler de 
dahil olmak üzere kilit uluslararası ortaklar ve kuruluşlarla daha 
fazla etkileşim ve daha güçlü ilişkiler üzerine kurmuş olduğu 
siber diplomasi misyonunun siber tehditlerle mücadelesindeki 
başarısının yanı sıra bazı sorunları beraberinde getirdiği 
72 Arş. Gör. Dr., Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, E-Mail: tolgaerdem@
trakya.edu.tr
73 Yüksek Lisans Öğrencisi, Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, E-Mail: 
burakbulut@trakya.edu.tr
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gözlenmektedir. Bu çerçevede çalışma kapsamında, AB’nin 
yürütmüş olduğu sağlam temellere dayanan siber diplomasi 
faaliyetlerinin güvenli bir siber alan yaratma ve ortak durumsal 
farkındalık oluşturma üzerindeki katkısı ve karşılaştığı zorluklar 
değerlendirilecektir.

Abstract

Cyber threats and attacks, which have taken a destructive 
structure by receiving support from the anarchic nature of 
cyberspace, create great risks on inter-actor relations and 
internet governance in the international system and so, leading 
to the need to pursue different strategies and policies beyond 
the traditional security paradigm. The increasingly hostile use of 
information and communication technologies (ICT) tools through 
cyberattacks have led to the politicization of cyberspace since 
the 1990s, which has allowed the concept of cyber diplomacy to 
take part in international politics today. Eventually, the need for 
diplomacy has become increasingly important in the development 
of international norms and values, especially in order to ensure 
security from local to global for the last decade. Cyber diplomacy 
is one of the pillars of the European Union’s (EU) idea of being 
a leading actor in cyberspace by highlighting its soft power in 
line with the provide peace and flexibility. In this context, the 
EU’s cyber diplomacy policy intends to play a key role in strong 
flexibility and deterrence, peaceful resolution of international 
disputes, promoting multilateralism, and guaranteeing human 
rights and freedoms. It focuses on providing an open, free and 
secure cyberspace through inclusive cyber dialogues built with 
governments, private sector businesses, NGOs and individuals 
around the world. It is observed that the EU’s cyber diplomacy 
mission built on greater interaction and stronger relations with 
key international partners and organizations, which including 
multilateral and regional organizations as well as third countries, 
has brought some success and problems in combating cyber 
threats. This study will evaluate the contribution and challenges 
of cyber diplomacy activities based on solid foundations carried 
out by the EU on creating secure cyberspace and common 
situational awareness.
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ULUSLARARASI GÜVENLİK ÇALIŞMALARI 
BAĞLAMINDA SİBER DİPLOMASİNİN ROLÜ

Tolga ERDEM74

Burak BULUT75

Özet

21. yüzyıl, sanal dünyanın gerçek dünya üzerindeki etkilerinin 
ve belirleyiciliğinin son hızla ilerlediği bir çağ olmaktadır. 
Bilgi ve iletişim ağlarında yaşanan gelişmeler, sanal dünya 
enstrümanlarında artan çeşitlilik ve teknolojik yeniliklerde artan 
yoğunluk, gündelik hayatı çok yönlü olarak şekillendirmeye 
başlamıştır. Gerçek dünyadaki uluslararası ilişkiler aktörlerinin 
içerisinde yer aldığı sistemler ve etkileşimde bulundukları diğer 
aktörler de doğal olarak yaşanan bu dijital dönüşümlerden 
etkilenmişlerdir. Politika yapıcılar ve karar vericiler açısından ise 
gerçek dünyadaki ulusal ve uluslararası çıkarların güvenliğine 
yönelik sanal dünyadan gelebilecek tehditlere karşı yeni 
güvenlik anlayışının dijitalleştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
Siber uluslararası ilişkilerin öngörülemeyen ve hatta henüz 
tanımlanmamış yeni tehdit türlerini içerme potansiyelinin fazlalığı, 
siber uluslararası ilişkiler aktörleri tarafından yeni hedeflerin, 
politikaların ve stratejilerin geliştirilmesini gerekli kılmıştır. Sınırları 
olan gerçek dünyada çatışan çıkarların uzlaşı ve müzakere 
yoluyla çözülmesi girişimlerini içeren diplomasi, sanal dünyanın 
sınırsız, anonim ve karmaşık yapısında siber uluslararası ilişkiler 
aktörlerinin kendi çıkarlarını tanımlayabilmeleri ve güvenliklerini 
sağlayabilmeleri adına iş birliğini elzem kılan bir boyuta 
evirilmiştir. Siber uluslararası ilişkiler aktörleri arasındaki siber 
diplomatik faaliyetlerin geliştirilmesi, sadece siber alandaki 
çıkarların güvenliğine etki etmemekte, aynı zamanda gerçek 
dünyadaki ulusal ve uluslararası çıkarların güvenliği üzerinde 
de doğrudan etkiler yaratabilmektedir. Dolayısıyla uluslararası 
güvenlik çalışmaları bağlamında siber diplomasinin doğru şekilde 
konumlandırılması ve detaylı olarak analiz edilmesi, uluslararası 
ilişkilerin gerçek ve sanal dünyadaki geleceğine yönelik öngörü 
ve tespitlerin gerçekçi şekilde üretilebilmesi adına son derece 
74 Arş. Gör. Dr., Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, E-Mail: tolgaerdem@
trakya.edu.tr
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büyük önem teşkil etmektedir.

Abstract

The 21st century is an era in which the effects and determination 
of the virtual world on the real world are rapidly progressing. 
Developments in information and communication networks, 
increasing diversity in virtual world instruments, and increasing 
intensity of technological innovations have started to shape daily 
life in a multifaceted way. The systems in which international 
relations actors in the real world are involved and other actors 
they interact with have also been affected by these digital 
transformations naturally. From the point of view of policy-makers 
and decision-makers, the need to digitalize a new understanding 
of security against threats that may come from the virtual world 
against the security of their national and international interests 
in the real world has emerged. The excessive potential of 
cyber international relations to contain new types of threats 
that are unpredictable and even not yet identified has made 
it necessary to develop new goals, policies, and strategies by 
cyber international relations actors. Diplomacy, which involves 
attempts to resolve conflicting interests through reconciliation 
and negotiation in the real world which has borders, has evolved 
into a dimension that makes cooperation essential for cyber 
international relations actors in the boundless, anonymous, 
and complex structure of the virtual world to define their own 
cyber interests and ensure their securities. The development of 
cyber diplomatic activities among cyber international relations 
actors not only affects the security of interests in cyberspace 
but can also have direct effects on the security of national and 
international interests in the real world. Therefore, the correct 
positioning and detailed analysis of cyber diplomacy in the 
context of international security studies are of utmost importance 
in order to make realistic predictions and determinations for the 
future of international relations in the real and virtual domains.



TESAM116 117

                       DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN SOSYAL BİLİMLERE ETKİSİTESAM 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YENİ NESİL 
VATANDAŞ-DEVLET ETKİLEŞİM ARACI: 

ELEKTRONİK VATANDAŞ KATILIMI

Tuncay ÇOLAK76

Ayşegül SAYLAM77

Özet

Dinamik bir mekanizmaya sahip dünyada yaşanan değişiklikler 
ve dönüşüm, beraberinde bu sürece uyum gerektirmektedir. 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen baş döndürücü 
gelişmeler de devletlerin daha etkin bir şekilde varlıklarını 
sürdürebilmesi için teknolojik gelişmeleri ve dönüşüm sürecini 
yakından takip etmesini zorunlu kılmıştır. Hızla gelişen teknolojik 
gelişmeler, birçok devlet tarafından kendi yönetim sistemlerine 
entegre edilmiş ve kamu hizmetlerinin büyük çoğunluğu bilgi ve 
iletişim teknolojileri aracılığıyla sunulmaya başlanmıştır. Bu dijital 
dönüşüm süreci sadece kamu hizmetlerinin sunum biçimini 
etkilemekle kalmayıp aynı zamanda yeni nesil dijital yönetim 
araçlarını da yaşantımıza dahil etmiştir. E-katılım mekanizması 
da yeni nesil yönetim araçları arasında adeta bir köprü görevi 
üstlenerek etkin ve verimli bir kamu idaresinin organize edilmesi 
açısından oldukça önem arz eden yeni nesil dijital yönetim 
aracıdır. Vatandaşların kamu siyasa oluşum ve uygulanma 
sürecine bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla dijital katılımını 
ifade eden e-katılım sistemi, vatandaş ve devlet arasındaki 
etkileşimin güçlenmesini ve vatandaşların aynı zamanda 
yönetimin bir parçası olmasını sağlamaktadır. Buna ek olarak, 
acil durum ve kriz anlarında vatandaşların yönetim süreçlerine 
geleneksel katılımları her zaman mümkün olmamaktadır ancak 
e-katılım sayesinde bazı acil durum ve kriz anlarında dahi 
vatandaşlar karar alma süreçlerine katılım sağlayabilmektedir. 
Bu bağlamda, kamu hizmetlerinin bir nevi talep boyutunu 
oluşturan e-katılım aygıtının gelişimi ülkeler açısından oldukça 
önemli bir meseledir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Türk kamu 
yönetiminde e-katılım sisteminin mevcut durumunun yerinden 
yönetim kuruluşları ve merkezi yönetim kuruluşları arasından 
76 Araştırma görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi, E-Mail: tuncay_1994_011@hotmail.com
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bazı örnekler seçilerek genel değerlendirilmesini (web siteleri 
ve yaptıkları uygulamalar üzerinden) yapmaktadır.  Çalışmanın 
ilk kısmında e-katılım kavramının tanımı, önemi, unsurları ve 
aktörleri ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında ise Türk kamu 
yönetiminde e-katılım sisteminin mevcut durumu değerlendirilmiş 
ve mevcut durumun iyileştirilmesi yönünde öneriler sunulmuştur. 
Yapılan değerlendirmeler neticesinde, Türkiye’de e-katılım 
sürecine ilişkin gelişmelerin başlangıç seviyesinde olduğu fakat 
gelişmeye açık bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Abstract

Changes and transformation in the world with a dynamic 
mechanism require adaptation to this process. The dizzying 
developments in information and communication technologies 
have also made it necessary for the governments to closely 
follow the technological developments and the transformation 
process in order to continue their existence more effectively. 
Rapidly developing technological developments have been 
integrated into their own public administration systems by a lot of 
governments and the majority of public services have started to 
be carried through information and communication technologies. 
This digital transformation process has not only affected the 
way public services are delivered, but also incorporated new 
generation digital management tools in our lives. E-participation 
mechanism is a new generation digital management tool, which 
is very important in terms of organizing an effective and efficient 
public administration by acting as a bridge between the new 
generation management tools. The e-participation system, which 
expresses the digital participation of citizens in the process of 
public policy formation and implementation through information 
and communication technologies, ensures the strong interaction 
between citizens and the government and also helps citizens 
become a part of the administration. In addition, it is not always 
possible for citizens to participate with the traditional tools in 
the administration processes in times of emergency and crisis, 
however thanks to e-participation, citizens can participate in 
decision-making processes even in some emergencies and 
crisis moments. In this context, the aim of the study is to evaluate 
the current situation of the e-participation system in Turkish 
public administration by selecting some examples from local 
government institutions and central government organizations 
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(via websites and their applications). In the first part of the study, 
the definition, importance, elements and actors of the concept 
of e-participation are discussed. In the second part of the study, 
the current situation of the e-participation system in the Turkish 
public administration was evaluated and suggestions were 
made to improve the current situation. As a result of this study, 
it has been determined that the developments regarding the 
e-participation process in Turkey are at the beginning level, but 
it has a structure open to improvement.
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ABD’NİN DİJİTAL DİPLOMASİ POLİTİKASI: 
SANAL İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİ UYGULAMASI

Yavuz CANKARA78

Özet

1979’a kadar Soğuk Savaş boyunca İran, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin (ABD) Ortadoğu’da güvendiği iki sütundan birisiydi. 
Ancak 1979 yılında İran’da yaşanan İslam devrimi bu durumu 
kökten değiştirdi. Şah Rıza Pehlevi ülkesine terk ederek, ABD’ye 
sığındı. Devrim sonrasında İran, Şah yönetimi zamanında 
yaşanan yozlaşma ve Batı hayranlığından sıyrılmak gerektiğini 
düşündü. Kasım 1979’da bir grup İranlı genç ABD’nin Tahran 
Büyükelçiliğini bastı ve tarihin en uzun süreli rehineler krizi yaşandı. 
Artık İran rejimi, ABD’yi “büyük şeytan” olarak görmekteydi. 
Yaşanan gelişmelerin ardından ABD, İran’ı uluslararası sistemde 
izole etmek için ağır ekonomik yaptırımlar uygulama başladı. 
Ancak ABD’nin İran’ı dışlaması İran bürokrasisinin Amerikan 
karşıtlığı söylemini siyasal bir araç olarak kullanmasına yol açtı. 
Bu nedenle ABD strateji değişikliğine giderek, İran yönetimi 
ile temas kuralamıyorsa, İran halkı ile bağlantı kurmanın işe 
yarayabileceğini düşündü. Sonuçta İran halkı hem ülkenin içinde 
bulunduğu ekonomik kriz, hem de siyasal baskılar nedeniyle 
İran rejimine karşı içten bir baskı oluşturabilirdi. İran halkına 
ulaşmanın yollarını arayan ABD Dışişleri Bakanlığı 2011 yılında 
sanal bir büyükelçilik kurdu. ABD’nin Sanal İran Büyükelçiliği, 
resmi diplomatik bağı olmayan bu iki ülkenin halkları arasında 
dijital teknolojiyi kullanarak bir bağ oluşturmaya çalıştı. Resmi 
internet sitesi oluşturmanın yanı sıra “USABehFarsi” sosyal 
medya kuruluşları olarak twitter, facebook, instagram ve 
telegram hesapları olan sanal büyükelçilik bir de youtube 
kanalı açtı. Hedef ağırlıklı olarak Farsça paylaşımlar yaparak, 
İran halkı nezdinde olumlu bir Amerikan imajı oluşturmak ve 
diyalojik iletişim kurmaktı. Böylelikle bu sanal büyükelçilik dijital 
diplomasi faaliyetlerinde bulunur oldu. Sanal elçiliğin resmi 
internet sitesinde Amerikan karar alıcılarının açıklamalarına 
yer verildi. Amerikan kültürü ve değerleri tanıtılmaya çalışıldı. 
ABD’de sunulan eğitim fırsatlarından söz edildi. Böylelikle 
İran halkına Amerika hakkında bilgi verilmek istendi. ABD-İran 
78 Dr. Öğr. Üyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü, E-Mail: yavuz.cankara@bilecik.edu.tr
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ilişkilerinin bozulmasının nedeni İran yöneticileri olarak gösterildi. 
Bu çalışmanın amacı ABD’nin sanal İran büyükelçiliği üzerinden 
dijital diplomasi politikasını nasıl kullandığını analiz etmektir. 
Çalışmada bu büyükelçiliğin sosyal medya hesapları ve internet 
sitesi paylaşımları incelenmektedir.

Abstract

Until 1979, during the Cold War, Iran was one of the two pillars 
that the United States of America (USA) trusted in the Middle 
East. However, the Islamic revolution in Iran in 1979 radically 
changed this situation. Shah Reza Pahlavi left his country 
and took refuge in the USA. After the revolution, Iran thought 
that it was necessary to get rid of the corruption and Western 
fascination under the Shah’s rule. In November 1979, a group 
of young Iranians stormed the US Embassy in Tehran, and 
there was the longest-running hostage crisis in history. The 
Iranian regime now regarded the US as the “great devil”. After 
the developments, the USA started to impose heavy economic 
sanctions to isolate Iran from the international system. However, 
the US exclusion of Iran led the Iranian bureaucracy to use the 
anti-American rhetoric as a political tool. For this reason, the US 
changed its strategy and thought that if the Iranian administration 
could not be contacted, it might work to connect with the Iranian 
people. As a result, the Iranian people could put a genuine 
pressure on the Iranian regime due to both the economic crisis 
and political pressures in the country. Seeking to reach out 
to the people of Iran, the US State Department established a 
virtual embassy in 2011. The US Virtual Embassy in Iran tried to 
create a link between the peoples of these two countries, which 
do not have official diplomatic ties, using digital technology. 
In addition to creating an official website, the “USABehFarsi” 
social media organizations have Twitter, facebook, instagram 
and telegram accounts, and the virtual embassy also opened 
a youtube channel. The aim was to create a positive American 
image and establish dialogic communication among the Iranian 
people, mainly by sharing in Persian. Thus, this virtual embassy 
was engaged in digital diplomacy activities. The statements 
of the American decision makers were included on the official 
website of the virtual embassy. American culture and values 
were introduced. Educational opportunities offered in the USA 
were mentioned. Thus, the Iranian people were asked to be 
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informed about America. The reason for the deterioration of 
US-Iran relations was cited as Iranian rulers. The purpose of 
this study is to analyze how the USA uses its digital diplomacy 
policy through the virtual Iranian embassy. In the study, the 
social media accounts and website shares of this embassy are 
examined.
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TÜRKİYE’DE İNOVASYON VE EKONOMİK 
BÜYÜME

Yusuf DEMİR79

Özet

İnovasyon, yaratıcı bir fikre katma değer katarak pazarlanabilir 
bir hizmet veya ürüne dönüştürme faaliyetidir. Eskisinden farklı 
veya geliştirilmiş ürünler, daha öncekilerden farklı bir üretim 
metodu, yeni piyasalara açılma, hammadde veya ara malın 
sağlanmasında farklı kaynakları elde etme, sanayideki yeni 
organizasyonlara yön vermek şeklinde tanımlanabildiğinden 
dolayı inovasyon; ekonomik, sosyal ve teknik süreçlerin meydana 
getirdiği bir bütün biçiminde tanımlamak gerekmektedir. 
Ekonomide büyüme, devletin halkın talep ettiği malları üretebilme 
ve hizmetleri yerine getirme gücünü arttırması olarak ifade 
edilebilir. Bir ekonomide üretme kapasitesi mevcut kaynaklarının 
nitelik ve niceliğine ayrıca eriştiği teknolojik seviyeye dayandığı 
için ekonomik alanda büyüme üretme gücünün bu belirtilenlerin 
geliştirilmesi ve genişletilmesi sürecini kapsar. Bu çalışmanın 
temel motivasyonu da inovasyon ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiyi kurulan ekonometrik bir model ile incelemektir. 
Bu model yardımıyla, World Bank Database’den elde edilen, 
2007-2018 arası yıllık verileri ile bağımlı değişken olan ekonomik 
büyüme ile her bir ülkenin patent sayısının nüfusa oranı, temel 
eğitimlerini tamamlamış işgücünün nüfusa oranı arasındaki 
ilişki incelenmiştir. Sonuç olarak ekonomik büyüme ve patent 
sayısı; eğitimli işgücü ve ekonomik büyüme ile patent sayısı 
ve eğitimli işgücü değişkenleri arasında çift yönlü nedensellik 
bulunmaktadır.

Abstract

Innovation is the activity of transforming a creative idea into a 
marketable service or product by adding value. Innovation can 
be defined as products different from the old or improved, a 
production method different from the previous ones, opening up 
to new markets, obtaining different resources in the supply of 
raw materials or intermediate goods, directing new organizations 
79 Doktor Öğretim Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Bölümü, 
E-Mail: ydemir@cumhuriyet.edu.tr



TESAM122 123

                       DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN SOSYAL BİLİMLERE ETKİSİ

in the industry; It is necessary to define it as a whole formed 
by economic, social and technical processes. Growth in the 
economy can be expressed as increasing the power of the state 
to produce goods and services demanded by the people. Since 
the production capacity in an economy is based on the quality 
and quantity of the available resources and the technological 
level at which it reaches, the growth-generating power in 
the economic field includes the process of developing and 
expanding these specifications. The main motivation of this 
study is to examine the relationship between innovation and 
economic growth with an econometric model. With the help 
of this model, the relationship between the economic growth, 
which is the dependent variable, with the annual data obtained 
from the World Bank Database between 2007 and 2018, and the 
ratio of the number of patents to the population of each country, 
the ratio of the labor force who completed their basic education 
to the population was examined. As a result, economic growth 
and number of patents; There is bidirectional causality between 
educated workforce and economic growth, and the number of 
patents and educated workforce variables.




