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Foreword / Önsöz 

İlk kez Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen ve ilerleyen yıllarda organizasyonunu her 

yıl farklı bir üniversitenin üstlendiği Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı’nın 

8’incisi “Temassız Toplum: COVID-19 sonrası Yaşam” teması ile Marmara Üniversitesi 

İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü tarafından düzenlenmektedir. 

Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı daha önceki yıllarda yönetim bilişim 

sistemleri akademisyenleri tarafından titizlikle sürdürülmüş ve disiplinler arası etkileşimin en 

iyi örneklerini sunar hale gelmiştir.  

Dünyadaki gelişim, değişim ve dönüşüm çerçevesinde teknolojinin insan ve işletme ile bir 

araya geldiği öncelikli alan Yönetim Bilişim Sistemleri’dir. Yönetim Bilişim Sistemleri veriyi 

işleyen ve bilgi üreten, bu bilgilerle süreçleri, yönetimi ve karar verme fonksiyonlarını 

destekleyen bir bilim alanı olarak öne çıkmaktadır. Bu çerçevede, konferansımızda yönetim 

bilişim sistemleri alanındaki gelişim, değişim ve çözümler ele alınmış olup iş dünyasının 

uygulamalarına ve görüşlerine de ayrı bir yer verilmiştir. 

Başta Bilim Kurulu, Danışma Kurulu ve Düzenleme Kurulu üyeleri olmak üzere, 

konferansımıza katkı sağlayan tüm katılımcılara ve destek veren sponsorlarımıza 

şükranlarımızı sunarız.  

 

Prof. Dr. Mert Erer 

Konferans Başkanı 
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EXPLORING STUDENTS’ PERCEPTIONS ABOUT SUPERVISOR 
PHUBBING AND INVESTIGATING ITS DETERMINANTS 

Tuğba Koç, Kübra Çalışkan 

Sakarya University, Sakarya University 

People are distracted by checking or using smartphones during a dyadic communication called 

phubbing. Early studies focus on the antecedents and consequences of phubbing behavior in 

romantic relations context, where the recent researches started to focus on the effects of 

phubbing on organizational settings. Although there has been insisted calls for research to 

understand phubbing behavior also in academic settings, related researches are still scarce. 

Thus, this study is a precious effort for presenting a new insight into phubbing literature by 

focusing a specific phubbing type called supervisor phubbing (Sphubbing) which possibly 

occurs during an academic meeting. Within the scope of the current study, it was investigated 

whether the factors such as supervisor's age, supervisor's title, supervisor's administrative duties 

and intensity, and the supervisor supervisee academic relation were the determinants of 

Sphubbing behavior. Results show that students are likely to deny that they expose to 

Sphubbing since they are also phubbers and accept this behavior as a ‘norm.’ Regression 

analysis results also prove that supervisor age, supervisor title and supervisor administrative 

roles have significant effect on Sphubbing while student-supervisor relationship is not.  

Keywords: Phubbing, Supervisor Phubbing, Student-Supervisor Relationship. 
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KORONAVİRÜS SALGIN SÜRECİNİN YÜKSEKÖĞRETİME ETKİSİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI 

Aybike Nur Çardaktan, Keziban Seçkin Codal 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

 Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi 

olarak ilan edilmiştir. Bu tarihten itibaren pandemi ile mücadele çerçevesinde uygulanan 

tedbirler eğitim sistemini de etkilemiştir. Bu çalışmada koronavirüs salgın sürecinde eğitim 

sisteminin nasıl etkilendiği ve uzaktan eğitimin bu süreçteki rolü üzerine odaklanılmaktadır. 

Bir örnek olay çalışması kapsamında, üniversite öğrencileriyle yapılan yarı-yapılandırılmış 

görüşmeler sonucunda edinilen bilgiler içerik analizi yardımıyla incelenmiştir. Elde edilen 

bilgiler sayesinde, pandemi sürecinde eğitim sisteminde teknoloji, altyapı, iletişim problemleri, 

ders içeriği problemleri gibi aksaklıkların yaşandığı belirlenmiştir. Ancak katılımcıların 

görüşlerine göre, bu belirsizlik ortamında uzaktan eğitim sistemi ile eğitim hayatlarına devam 

edebiliyor olmalarının öğrencilere yarar sağladığı anlaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Salgın, Uzaktan Eğitim. 

ASSESING THE IMPACT OF THE COVID-19 ON HIGHER EDUCATION: 
CASE STUDY 

The coronavirus, which originated in animals and spread to humans, has declared as a pandemic 

by the WHO. The precautionary measures implemented for prevention of pandemics have also 

affected education system. This study focuses on how the education system is affected by the 

coronavirus epidemic process and the role of distance education in this process. The data, the 

semi-structured interviews with university students, examined with the help of content analysis. 

Consequently, the disruptions in the education system are detected. However, students continue 

their education life with the distance education in uncertain environment, which is a positive 

impact on their minds. 

Keywords: COVID-19, Distance Education, Pandemic. 
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PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİME DAİR YAŞANAN 
SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

Remzi Başar 

Düzce Üniversitesi 

Bilgi çağının eğitime kazandırdığı en önemli yeniliklerden birisi uzaktan eğitim kavramıdır. 

2020 yılının bahar döneminde küresel bir salgın olarak Covid-19 pandemi süreci, eğitim alanını 

olumsuz yönde etkileyerek üniversitelerin yüz yüze eğitime ara vermek zorunda kalmasına yol 

açmıştır. Eğitimin kesintiye uğramaması için uzaktan eğitim sistemlerine başvurulması ile 

pandemi sürecinde uzaktan eğitim ve bilişim teknolojileri büyük önem kazanmış ancak birçok 

üniversitenin yaşanan hızlı ve yoğun kullanıcı artışını karşılayabilecek BT altyapısına sahip 

olmadığı görülmüştür.  

Bu çalışmada Düzce Üniversitesi örneklemine dair araştırma, gözlem ve yetkili kişilerle yapılan 

mülakatlar ile üniversitelerin; Covid-19 pandemi süreci gibi olumsuz durumlarda eğitimlerin 

kesintiye uğramasını minimize etmeleri için olması gereken BT plan ve stratejileri ile kritik 

başarı faktörlerine dair tespit ve yaklaşımlar sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Web Tabanlı Eğitim Platformları, Kritik Başarı 

Faktörleri. 

PROBLEMS AND SOLUTIONS REGARDING DISTANCE EDUCATION 
DURING THE PANDEMIC PERIOD: THE CASE OF DUZCE UNIVERSITY 

One of the most important innovations that the information age has brought to education is the 

concept of distance education. As a global epidemic in the spring of 2020, the Covid-19 

pandemic period adversely affected the field of education, causing universities to take a break 

from face-to-face education. Distance education and information technologies have gained 

great importance in the pandemic process with the use of distance education systems in order 

not to interrupt education, but it has been seen that many universities do not have the IT 

infrastructure to meet the rapid and intense user increase. 

In this study, research on Düzce University sample, observations and interviews with authorized 

persons; In order to minimize the interruption of education in adverse situations such as the 

Covid-19 pandemic period, the necessary IT plans and strategies and critical success factors are 

presented. 

Keywords: Distance Education, Web Based Education Platforms, Critical Success Factors. 
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COVID-19 SÜRECİNDE EĞİTİM: UZAKTAN EĞİTİM YENİ “NORMAL” 
Mİ?  

Mustafa Yurtsever, Vahap Tecim, Çiğdem Tarhan 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi 

 Çin’de Aralık 2019 sonu görülen COVID-19 virüsü tüm dünyayı etkisi altında aldığından 

dolayı virüsle mücadele kapsamında ülkeler çeşitli kısıtlamalara gitmiştir. Bu süreçte, 

Türkiye’deki üniversiteler de 16 Mart 2020’de uzaktan eğitime başlamıştır. Akademisyenler ve 

öğrenciler içinde bu dönem farklı deneyimleri beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada, Covid-19 

nedeniyle zorunlu bir şekilde geçilen uzaktan eğitim sisteminin Türkiye’deki genel 

değerlendirilmesi literatür kapsamında ele alınmıştır. Ayrıca, Covid-19 ile beraber eğitimde 

paradigma kayması konusu üniversitelerin kullandıkları uzaktan eğitim platformları, öğretim 

elemanlarının dijital yeterlilikleri, öğrencilerin teknolojik araç gereç sahipliği ve içerik kalitesi 

boyutlarında tartışılarak önerilerde bulunulmuştur. Tamamen uzaktan eğitime geçiş yerine 

hibrit eğitim sisteminin gündeme alınması önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Uzaktan Eğitim, Üniversiteler. 

EDUCATION IN COVID-19 PROCESS: IS DISTANCE EDUCATION THE 
NEW "NORMAL"? 

The COVID19 virus, seen in China at the end of December 2019, has affected the whole world. 

Therefore, countries have placed various restrictions in the fight against the virus. Additonally, 

in this process, universities have begun to distance education in Turkey on March 16, 2020. 

This period has brought different experiences for academics and students. This article is 

discussed in the context of the overall evaluation literature distance education in Turkey 

obligatory due to Covid-19 pandemic. Moreover, the issue of paradigm shift in education is 

discussed with Covid-19. Additonally, with Covid-19 period, the issue of paradigm shift in 

education was discussed in terms of distance education platforms used by universities, digital 

competencies of instructors, students' technological equipment ownership and content quality, 

and suggestions were made. It has been suggested that the hybrid education system be put on 

the agenda instead of completely transitioning to distance education. 

Keywords: Covid-19, Distance Education, Universities. 
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YÜKSEK ÖĞRETİM VE UZAKTAN EĞİTİM: COVID19 PANDEMİSİNDE 
SAYISAL UÇURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Yıldız Güngör, Sercan Uyar, Berkant Çınar, Çiğdem Tarhan 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi 

Dünya geneline yayılan COVID19 salgınında, Türkiye’de ilk vakanın görülmesinin ardından 

kamu kurumları ve özel sektör, pandeminin yarattığı yeni düzenden iş, sosyal yaşantı ve eğitim 

alanlarında etkilenmiştir. Eğitim alanında bulaş riskini ortadan kaldıracak en uygun ortam olan 

uzaktan eğitim, üniversitelerde çevrimiçi ortam sağlayan ve/veya üniversitelerin kendi 

bünyelerindeki UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) yazılımları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalışmanın amacı ülkemizde COVID-19 dönemindeki öğretim faaliyetlerinin operasyonel 

seviyede raporlanması ile uzaktan eğitimin eğitim sektöründe kalıcı olup olmayacağına dair 

karar vericilere bir karar destek sistemi oluşturmaktır. Bu amaçla gerek üniversitelerin web 

sayfalarından gerekse YÖK ve TÜİK gibi kurumlardan COVID19 dönemi uzaktan eğitim 

istatistikleri üzerinde analizler gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: COVID19, Sayısal Uçurum, Uzaktan Eğitim.  

HIGHER EDUCATION AND DISTANCE LEARNING: AN ASSESSMENT OF 
THE DIGITAL DIVIDE IN THE COVID19 PANDEMIC 

COVID-19 virus which has spread all over the world, public authorities and private sector 

effected by the new order created by the pandemic in business, social life and education after 

the first Coronavirus case was seen in Turkey. Distance education is the most appropriate 

system to eliminate the Coronavirus spread in the education sector. Because of this, universities 

continued the education by their own online education platforms. The purpose of this study is 

to create a decision support system for decision authorities on whether distance education will 

be permanent in the education by reporting on the operational level of educational activities 

during the COVID-19 pandemic period in our country. 

Keywords: COVID19, Digital Divide, Distance Learning.  
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COVID19 PANDEMİSİNDE UZAKTAN EĞİTİM VE DİJİTALLEŞME 
ÇALIŞMALARI: MİLLİ EĞİTİM ÖRNEĞİ 

Sercan Uyar, Yıldız Güngör, Berkant Çınar, Çiğdem Tarhan 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi 

Ülkemizde ilk COVID-19 vakasının görülmesinin ardından, okullarda salgınının bulaş riskini 

azaltmak ve sosyal izolasyonu sağlayabilmek amacıyla eğitim-öğretimin uzaktan 

gerçekleşeceği açıklanmıştır. MEB tarafından sunulan planlamaya göre uzaktan eğitim; TV 

eğitimi, senkron ve asenkron eğitimler EBA TV ve EBA kanallarıyla gerçekleştirilmiş, bazı 

okullarda EBA’nın yanı sıra zoom gibi videolu toplantı araçları da kullanılmıştır. Bu bağlamda 

MEB ve TÜİK gibi kurumlardan COVID-19 dönemi uzaktan eğitim istatistikleri üzerinde 

bölgesel analizler elde edilmiş, Tableau Yazılımı ile grafiksel veriler üzerinde gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Milli Eğitim, COVID-19 (Koronavirüs). 

DISTANCE EDUCATION AND DIGITALIZATION STUDIES IN THE 
COVID19 PANDEMIC: THE EXAMPLE OF NATIONAL EDUCATION 

After the first COVID-19 case was observed in Turkey, it was announced that education in 

Turkey will be held remotely in order to reduce the risk of Coronavirus spreading. According 

to the planning offered by the Ministry of National Education, distance education; TV channels 

education, synchronous and asynchronous trainings were conducted with Educational 

Information Network (EBA) TV and EBA website. In some schools, video meeting tools such 

as Zoom were also used. In this context, analyses were obtained on distance education statistics 

for the pandemic period from Ministry of National Education and Turkish Statistical Institute 

and graphical data were shown using Tableau Software. 

Keywords: Distance Learning, National Education, COVID-19.  

  



 

 

8. INTERNATIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS CONFERENCE 2021 

MARMARA UNIVERSITY / ISTANBUL 8 

COVID19 PANDEMİSİNİN TÜRKİYE’DEKİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
SÜREÇLERİNE ETKİSİ 

Berkant Çınar, Yıldız Güngör, Sercan Uyar, Çiğdem Tarhan 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi 

2019 sonunda ortaya çıkan COVID-19 pandemisi tüm dünyaya hızla yayılmış, tehlikeli bir hal 

almıştır. Virüsle savaşmanın en önemli yolu teması azaltmak olduğu için ülkemizde de bu 

süreçte karantina ve izolasyon kararları alınmıştır. Kapanma dolayısıyla temel hizmetler 

aksamaya hatta durma noktasına gelmiştir. Kamu hizmetlerinin aksamaması için ülkemizde de 

ortaya dijital çözümler çıkmıştır. Eğitimde uzaktan eğitim için EBA, Kamu hizmetlerinde E-

Devlet Kapısı, Sağlık hizmetlerinde ise E-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamaları dijitalleşme 

döneminde vatandaşlar için önemli rol oynamıştır. Durma noktasına gelen ticaret hayatında ise 

dijitalleşen sektörler çalışmalarına devam etmiş, hatta artan talepten ötürü e-ticaret sektöründe 

büyüme yaşanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Uzaktan Eğitim, Dijital Kamu Uygulamaları, E-Ticaret. 

THE EFFECT OF THE COVID19 PANDEMIC ON DIGITAL 
TRANSFORMATION PROCESSES IN TURKEY 

COVID-19 pandemic which emerged at the end of 2019, spreading rapidly all over the world. 

The most important way to fight with the virus is decrease contact. Therefore, quarantine and 

isolation decisions have been taken in our country and public services have started to stopped 

due to the shutdown. Because of this situation, digital solutions have emerged in our country as 

well. Educational Information Network (EBA)" system for distance education, e-Government 

Gateway for online public services, e-Nabız and Hayat Eve Sığar (Life Fits Into Home) 

application in health services have important role for citizens. In commerce, sectors that cannot 

work in the digital environment have stopped, but there is a growth in the e-commerce sector 

due to increasing demands. 

Keywords: COVID-19, Distance Education, Digital Public Services, E-Commerce. 
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AN ETHICAL VIEW ON HUMAN MICROCHIP IDENTITY AND FUTURE 
USAGE 

Simge Özünlü, Mehmet Nafiz Aydın 

Kadir Has University, Kadir Has University 

The high-speed expanse of computing and intelligence has shown importance and conversion 

of the integration of “smart” things as sensors and chips. Smart things can help users manage 

their daily tasks in an efficient and effective way by communicating with other smart things 

and interacting with people. Research on RFID chips has evolved as working topics aligned 

with these smart things. RFID chips has an ability to store information and transfer it with 

wireless electromagnetic fields in a range of a few meters. In the recent years, the ethics subject 

about RFID tags usage has been taken into consideration because RFID devices can generate 

information about people. Ethics has been studied with a variety of research in Information 

Technology perspective as being one of big trade off of the digital information age. This study 

is aimed to point out the attitudes towards human microchip identities and their preference 

between the implants and wearable chips. We proposed and explored relevant aspects of ethics 

on human microchip identity and future usage. We conducted in-depth interviews to surface 

out relevance of the proposed aspects and elaborate their implications from a user perspective.    

Keywords: Ethics, Human Identity, Human Implants, RFID Microchips, Security, Privacy. 
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28 TEMMUZ 2021 BAŞLAYAN MANAVGAT YANGININDA YANAN 
ORMAN ALANLARININ UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

Çağla Ediz  

Sakarya Üniversitesi 

Bu çalışmada Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde çıkan ve on gün 

boyunca devam eden yangında hasar gören ve içerisinde bitki barındıran alan incelendi. Bu 

amaçla, Landsat8 uydu görüntülerinden ve görüntü işleme tekniklerinden faydalanıldı. 

Landsat8’den yangın öncesi son görüntü 15 Temmuz 2021 tarihinde ve yangın sonrası ilk 

görüntü 16 Ağustos 2021 tarihinde alınmış, bu görüntülerdeki normalize edilmiş fark bitki 

örtüsü endeksleri (NDVI) hesaplanmıştır. Yangın sonrası ve öncesi görüntülerdeki NDVI fark 

değeri eşik değeri aşan ve aynı zamanda su yüzeyi olmayan alanlar tespit edilmiş ve 

yorumlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Orman Yangını, Manavgat Yangını, NDVI, Landsat8. 

EVALUATION OF FOREST AREAS AFFECTED BY THE MANAVGAT FIRE 
STARTING ON WEDNESDAY, JULY 28, 2021, WITH SATELLITE IMAGES 

In this study, the area containing plants, damaged in the fire that broke out in the Manavgat 

district of Antalya on July 28, 2021 and continued for ten days, was examined. For this purpose, 

Landsat8 satellite images and image processing techniques were used. The last image from 

Landsat8 before the fire was taken on July 15, 2021, and the first image after the fire was taken 

on August 16, 2021 and Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) were calculated in 

these images. Between the post-fire and pre-fire images, areas with NDVI difference value 

exceeding the threshold value and at the same time no water surface were detected and 

interpreted.  

Keywords: Forest Fire, Manavgat Fire, NDVI, Landsat8. 
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TÜRKİYE’DE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ALANINDA ÇALIŞAN 
ARAŞTIRMACILARIN DOKUSU 

Muhammet Damar, Mehmet Cem Bölen 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi 

Yönetim Bilişim Sistemleri, insan, teknoloji ve örgüt arasındaki ilişkiyi bütünsel bir bakış açısı 

ile inceleyen disiplinler arası bir bilim dalıdır. Yönetim Bilişim Sistemlerinin fen, mühendislik 

ve sosyal bakış açılarını kapsayan bu yapısı lisans veya lisansüstü eğitimlerini bilgisayar bilimi, 

işletme bilimi veya yönetim bilimi alanlarında tamamlayan birçok araştırmacının Yönetim 

Bilişim Sistemleri alanına yönelmesine neden olmuştur. Bu çalışmada farklı disiplinlerden 

beslenen ve hızla gelişen Yönetim Bilişim Sistemleri disiplininin Türkiye’deki araştırmacı 

dokusu ele alınmıştır. Bu kapsamda YÖKAKADEMİK sistemi üzerinden elde edilen veri seti 

ile toplam Yönetim Bilişim Sistemleri bilim dalında çalışan 401 akademisyen-araştırmacı 

incelenmiştir.  Araştırmada elde edilen bulgular ışığında Yönetim Bilişim Sistemleri disiplinin 

çok yönlü olmasının getirdiği durumun anomalilere sebep olup olmadığı, yükseköğretim 

kurumlarında görev yaptıkları yerler de dikkate alınarak tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yönetim Bilişim Sistemleri, Akademisyen, Araştırmacı, Türkiye, 

Araştırmacı Profili. 

PROFILE OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS RESEARCHERS 
IN TURKEY 

Management Information Systems is an interdisciplinary field that examines the relationship 

between people, technology and organization with a holistic perspective. Thanks to its 

interdisciplinary perspective, has led many researchers who have completed their 

undergraduate or graduate education in computer science, business science or management 

science to turn to the field of Management Information Systems. In this study, researchers 

discuss the general aspects of Management Information Systems discipline in Turkey. In this 

regard, a total of 401 academicians-researchers working in the field of Management 

Information Systems were examined with the data set obtained through the YÖKAKADEMİK 

system. The study discussed whether the situation caused by the interdisciplinary nature of the 

Management Information Systems discipline causes anomalies, taking into account the places 

where researchers work in higher education institutions. 

Keywords: Management Information Systems, Academician, Researcher, Turkey, Researcher 

Profile. 
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MAKİNE ÖĞRENMESİ VE PAZARLAMA: SCOPUS VERİTABANINDAKİ 
BİLİMSEL YAYINLARA İLİŞKİN BİBLİYOMETRİK ANALİZ 

İlkim Ecem Emre, Gözde Güsan Köse 

Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi 

Veri çeşidi ve miktarı her geçen gün artarken, bu veriden anlamlı bilgiler elde edilmesi birçok 

araştırma alanı için önemli hale gelmiştir. Veri analizinde sıklıkla kullanılan makine öğrenmesi 

yöntemleri farklı araştırma alanlarında araştırmacılara fayda sağlamaktadır. Veri miktarının 

arttığı alanlardan biri olarak pazarlama alanı da makine öğrenmesi yöntemlerinin 

uygulanabileceği bir alandır. Bu çalışma kapsamında literatürdeki mevcut durumla ilgili olarak 

genel bir fikir sağlaması amacıyla, bibliyometrik analiz yöntemleri kullanılarak SCOPUS veri 

tabanında pazarlama ve makine öğrenmesi kavramlarının bir arada ele alındığı çalışmalar 

incelenmiştir. Böylece pazarlama alanında makine öğrenmesi yöntemlerinin kullanımına dair 

mevcut durum tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Makine Öğrenmesi, Bibliyometri, Bibliyometrik Analiz. 

MACHINE LEARNING AND MARKETING: BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF 
SCIENTIFIC PUBLICATIONS IN THE SCOPUS DATABASE 

While the type and amount of data is increasing day by day, obtaining meaningful information 

from this data has become important for many research areas. Machine learning methods, which 

are frequently used in data analysis, provide benefits to researchers in different research areas. 

Marketing, as one of the areas where data amount has increased, is an area where machine 

learning methods can be applied. Within the scope of this study, in order to provide a general 

idea about the current situation in the literature, studies in which the concepts of marketing and 

machine learning are discussed together in the SCOPUS database were examined using 

bibliometric analysis methods. Thus, the current situation regarding the use of machine learning 

methods in the field of marketing has been tried to be determined. 

Keywords: Marketing, Machine Learning, Bibliometrics, Bibliometric Analyisis. 
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KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMLARINDA KULLANICI 
SORUNLARI VE ÇÖZÜM METODOLOJİSİ 

Hakan Aşan, Vahap Tecim 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi 

İşletmeler yaşamlarını devam ettirebilmeleri ve iş süreçlerini doğru ve sistematik 

yönetebilmeleri için çeşitli araçlara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu araçlardan en önemlilerinden 

birisi de kurumsal kaynak planlama (KKP) yazılımlarıdır. KKP sadece bir yazılım olmaktan 

öte, işletmeye bir iş disiplini oluşturan sistemlerdir. Özellikle rekabetin arttığı günümüzde bu 

yazılımların doğru seçilmesi ve yönetilmesi işletmenin devamı açısından son derece önemlidir. 

KKP sistemlerinin işletilmesinde en önemli unsurlardan birisi insandır. Özellikle kullanıcıların 

sistemin sürdürebilir yapısına önemli bir etkisi vardır. Kullanıcıların doğru şekilde kullandığı 

bir KKP sisteminde daha az sorunla karşılaşılacaktır. 

Bu çalışmada KKP sistemindeki kullanıcı sorunlarının varlığına dair bir analiz sunulmuştur. 27 

uzmandan görüş alınmış ve bu görüşler ışığında sorunların nedenleri ve alt nedenleri 

tartışılmıştır. Görüşler sonucunda bir çözüm metodolojisi ortaya çıkarılmış, kullanıcı 

sorunlarının bilişim tabanlı nasıl çözülebileceği ve bunun için hangi yolun izlenmesi gerektiği 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kaynak Planlama, Kullanıcı Sorunları, Çözüm Metodolojisi. 

USER PROBLEMS AND SOLUTION SOLUTION METHODOLOGY IN 
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SOFTWARE  

Businesses need various tools in order to sustain their lives and manage their business processes 

correctly and systematically. One of the most important of these tools is enterprise resource 

planning (ERP) software. ERP is more than just software, it is systems that create a business 

discipline for the business. Especially in today's increasing competition, the correct selection 

and management of these software is extremely important for the continuation of the business. 

One of the most important elements in the operation of ERP systems is human. In particular, 

users have a significant impact on the sustainability of the system. There will be fewer problems 

with an ERP system that users use correctly. 

In this study, an analysis of the existence of user problems in the ERP system is presented. 

Opinions were taken from 27 experts and the causes and sub-causes of the problems were 

discussed in the light of these opinions. As a result of the opinions, a solution methodology was 

revealed, how to solve the user problems based on informatics and which way should be 

followed for this was determined. 

Keywords: Enterprise Resource Planning, User Problems, Solution Methodology. 
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ÜNİVERSİTLERDE AKILLI KAMPÜS UYGULAMLARI İÇİN ALTYAPI 
SİSTEMİ OLUŞTURULMASI 

Vahap Tecim, Can Aydın, Çiğdem Tarhan, Hakan Aşan, Murat Komesli 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi 

Üniversiteler için artan öğrenci sayıları, büyüyen binalar, değişen ve gelişen hizmetler ve 

bunlara bağlı olarak karmaşık hale gelen yönetimsel faaliyetler büyük sorunları da beraberinde 

getirmektedir. İlçe ve bazen küçük bir il nüfusuna dayanan bazı üniversitelerdeki öğrenci ve 

personel sayıları bir il yönetimindeki gibi hizmetlerinde sorunsuz bir şekilde yönetilmesi 

gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Modern yönetim anlayışı çerçevesinde kampüs 

içerisindeki fiziksel mekanlarına uluslararası standartlarda koordinatlı bir şekilde teknolojik 

imkanlarla bilgisayar ortamına aktarılması ve bunun üzerinde değişim ve dönüşümleri kontrol 

edip yönetebilmelidir. Bu çalışma, kampüslerin ve içerisindeki her türlü varlığın, faaliyetin ve 

düzenlemelerin sağlıklı yapılabilmesi için akıllı kampüs uygulamalarına temel teşkil edecek 

altyapı sistemlerinin nasıl oluşturulabileceğini, bu altyapı üzerine uygulamaların nasıl 

yerleştirilebileceğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Kampüs, Akıllı Üniversite, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yönetim Bilişim 

Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Planlama.  

CREATING INFRASTRUCTURE SYSTEM FOR SMART CAMPUS 
APPLICATIONS IN UNIVERSITIES 

Increasing student numbers, growing buildings, changing and developing services, and 

administrative activities, which are becoming more and more complex, bring about as many 

problems as possible for universities. The number of students and staff in some universities, 

which are based on a district and sometimes a small province population, brings along the 

necessity of managing their services like a provincial administration without any problems. 

Within the framework of the modern management approach, it is expected that the physical 

spaces within the campus will be transferred to the computer environment in a coordinated 

manner in international standards with technological opportunities, and that it will be able to 

control and manage the changes and transformations on it. This study reveals how the 

infrastructure systems that will form the basis of smart campus applications can be created and 

how applications can be placed on this infrastructure in order to make campuses and all kinds 

of assets, activities and arrangements in the campus healthy. 

Keywords: Smart Campus, Smart University, Geographic Information Systems, Management 

Information Systems, Decision Support Systems, Planning. 
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SOSYAL MEDYANIN TÜRKÇE ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sibel Göçmen, Duygu Fındık Çoşkunçay 

Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi 

Bu araştırmada sosyal medyanın Türkçe üzerindeki etkisi, Türkiye’de popüler olan sosyal 

medya platformu YouTube’daki iki pazarlama kanalı video içerikleri ve bu videoların altına 

yapılan yorumlar incelenerek belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında kategorisel analiz 

yöntemi kullanılarak belirlenen iki pazarlama kanalında yapılan 554 yorum incelenmiştir. Elde 

edilen bulgular Türkçe’nin doğru kulan ılmadığını, özellikle harflerin eksik veya yanlış̧ 

kullanımından dolayı kelimelerin yapısında bozulmalar meydana geldiğini göstermektedir. Bu 

bağlamda, sosyal medyada dilin doğru kullanımına yönelik eğitimlerin verilmesi ve sosyal 

medya içerik üreticilerinin bu konuda farkındalık kazanarak izleyicilerine örnek olmaları 

Türkçenin doğru kullanımına fayda sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, İletişim. 

EVALUATION OF THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON TURKISH  

In this research, the effect of social media on Turkish has been tried to be determined by 

examining the video contents of two marketing channels on YouTube, the popular social media 

platform in Turkey, and the comments made under these videos. Within the scope of the study, 

554 comments made in two marketing channels were examined by using the categorical 

analysis method. The findings show that Turkish is not used correctly, and there are 

deteriorations in the structure of words, especially due to the missing or wrong use of letters. In 

this context, providing trainings on the correct use of language in social media and social media 

content producers gaining awareness on this issue and setting an example for their audience 

will benefit the correct use of Turkish. 

Keywords: Social Media, Communication. 
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TWITTER VERİLERİ ÜZERİNDEN OLUMLULUK TESPİTİNDE ÜNLEM 
İŞARETİNİN ETKİSİ 

Mert Dönerçark, Çiğdem Tarhan, Vahap Tecim 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Gönderileri analiz etme kayıt altına alma ve anlamlandırma uzun süren ve yüksek iş gücü 

gerektiren maliyetli bir süreçtir. Bu çalışma kapsamında geliştirilen uygulama ile bir konu ile 

ilgili açılan hastaq’lerin altına yapılan tweet’ler olumluluk ve olumsuzluk içeren kelimelerin 

barındığı bir veri tabanı ile karşılaştırılarak skorlama yöntemi ile olumluluk ve olumsuzluk 

yönünden puanlandırılmış ve bu puanlandırmada ünlem işaretinin hangi yöndeki 

anlamlandırmalarda kullanıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. İnsan gücü gerektirmeksizin 

tespitlerin yapılabilmesi ve istatistiki olarak analizin sonuçlarının ortaya konulması yanı sıra 

ünlem işareti kullanımının olumluluk ya da olumsuzluk bildirimleri ile doğrudan ilişkilendirilip 

ilişkilendirilemeyeceği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya Analizi, Duygu Analizi, Metin Madenciliği, Doğal Dil 

İşleme. 

EFFECT OF EXCLAMATION MARK ON POSITIVE DETECTION ON 
TWITTER DATA 

Analyzing, recording and interpreting the posts is a costly process that takes a long time and 

requires high labor force. With the application developed within the scope of this study, the 

tweets made under the hashqs related to a subject were compared with a database containing 

words containing positivity and negativity and were scored in terms of positivity and negativity 

with the scoring method, and it was tried to determine in which direction the exclamation point 

was used in meaning. In addition to making determinations without requiring manpower and 

revealing the results of the statistical analysis, it has been tried to reveal whether the use of 

exclamation marks can be directly associated with positivity or negativity statements. 

Keywords: Social Media Analysis, Sentiment Analysis, Text Mining, Natural Language 

Processing.  
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HOW CONTENT ON INSTAGRAM EFFECTS THE CONSUMER 
BEHAVIOR: FREJA SILVER CASE 

Zemzem Selin Oruç, Mehmet Nafiz Aydın 

Kadir Has University, Kadir Has University 

Understanding consumer behavior and decisions on e-commerce are vital. Well-defined 

consumer behavior and investigating what influences that behavior on an online shopping 

journey is a key for an online seller. However, having insights on what affects consumer 

behavior and understanding the relationship among content and user is a complex problem. 

There are various aspects in this process that mediates the decisions and behavior of customers. 

This paper investigates consumer behavior and what aspects of content creation affect this 

behavior.  For empirical testing, a case study is conducted in a start-up e-commerce company, 

called Freja Silver. The variations of content have been analyzed and data-driven results have 

been evaluated. 

Keywords: Consumer Behavior, e-Commerce, Media Richness, Brand Equity, Purchase 

Intention. 

INSTAGRAM’DAKİ İÇERİK TÜKETİCİ DAVRANIŞINI NASIL ETKİLER: 
FREJA SILVER VAKA ÇALIŞMASI 

Tüketici davranışlarını ve e-ticaretle ilgili kararları anlamak oldukça önemlidir. İyi tanımlanmış 

tüketici davranışı ve bir çevrimiçi alışveriş yolculuğunda bu davranışı neyin etkilediğini 

araştırmak, bir çevrimiçi satıcı için anahtardır. Ancak, tüketici davranışını neyin etkilediği 

hakkında fikir sahibi olmak ve içerik ile kullanıcı arasındaki ilişkiyi anlamak karmaşık bir 

sorundur. Bu süreçte müşterilerin kararlarını ve davranışlarını yönlendiren birçok aracı vardır. 

Bu makale, tüketici davranışını ve içerik oluşturmanın hangi yönlerinin bu davranışı 

etkilediğini araştırmaktadır. Deneysel testler için, yeni bir e-ticaret işletmesi olan Freja Silver'da 

bir vaka çalışması yapılmıştır. İçerik varyasyonları analiz edilmiş ve veriye dayalı sonuçlar 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışı, e-Ticaret, Medya Zenginliği, Marka Değeri, Satın 

Alma Niyeti. 
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COVİD-19 AŞI TEREDDÜTÜNE SAHİP HEKİMLERİN GİZLİ DİRİCHLET 
AYRIMI (GDA) ALGORİTMASIYLA TWİTTER PAYLAŞIMLARININ KONU 

MODELLEMESİ 

Levent Çallı, Büşra Çallı 

Sakarya Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi 

Küresel sağlık için ciddi bir tehdit olarak görülen aşı tereddütü davranışı, içinde bulunduğumuz 

Covid-19 pandemi döneminde de küresel bağışıklığın kazanılması önünde önemli bir engeldir. 

Bireylerde aşı tereddütü davranışına neden olan argümanların anlaşılması ve belirsizliklerin 

yetkili kurumlar tarafından açıklığa kavuşturulması bu davranışı sergileyen bireylerin 

aşılanmasını olumlu yönde etkileyecektir. Bu araştırmada aşı tereddütüne sahip hekimlerin 

Twitter üzerinden yapmış oldukları paylaşımlar Gizli Dirichlet Ayrımı (GDA) algoritmasıyla 

analiz edilerek genel konu başlıkları oluşturulmuştur. Analiz sonuçlarına göre oluşan altı başlık 

şu şekildedir; “maske karşıtlığı, ilaç tedavisine yönelik eleştiriler ve kalp rahatsızlıkları”, 

“sağlık kurumlarına yönelik eleştiriler ve gen aşısı iddiası”, “bağışıklık sistemiyle ilgili bilgiler 

ve mRNA aşı teknolojisinin sakıncaları”, “zorunlu aşıya yönelik eleştiriler”, “karşılaştırmalı 

Türkiye ve dünya istatistikleri”, ve “Pfizer Biontech aşısına yönelik eleştiriler”.  

Anahtar Kelimeler: İnfodemi, Covid-19, Aşı Karşıtlığı, Metin Madenciliği, Gizli Dirichlet 

Ayrımı (GDA). 

TOPIC MODELING OF TWEETS BY PHYSICIANS WITH COVID-19 
VACCINE HESITATIONS WITH THE LATENT DIRICHLET ALLOCATION 

(LDA) ALGORITHM 

Vaccine hesitancy, which is seen as a severe threat to global health, is a real challenge to global 

immunity during the current Covid-19 outbreak. Understanding the arguments that cause 

vaccination hesitancy behaviour of individuals and clarification of the uncertainties by 

authorized institutions will undoubtedly positively affect the vaccination of individuals 

exhibiting this behaviour. In this study, the Latent Dirichlet Allocation (LDA) algorithm 

generated general topics from tweets shared by physicians who were hesitant about vaccination. 

The six topics are as follows; anti-mask, criticism of drug therapy and heart diseases, criticism 

of health institutions and claims of gene vaccine, information about the immune system and the 

drawbacks of mRNA vaccine technology, criticism of mandatory vaccine, comparative 

statistics in Turkey and the world, and criticism of the Pfizer Biontech vaccine. 

Keywords: Infodemic, Covid-19, Vaccine Hesitancy, Text Mining, Latent Dirichlet Allocation 

(LDA). 
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TEMASSIZ TOPLUM VE UZAKTAN EĞİTİM: TWİTTER VERİLERİYLE 
SOSYAL AĞ ANALİZİ 

Şebnem Akal İlkhan 

Marmara Üniversitesi 

COVİD-19’un sürekli kıyaslandığı İspanyol Gribi gibi dünya tarihinde çok etkili bir rol 

oynayacağı şimdiden kesinleşmiştir. Bu büyük etkide önemli payı olan ve yakın tarihe 

bakıldığında hemen fark edilecek iki önemli olgu daha bulunmaktadır: İnternet ve sosyal 

medya. COVİD-19, İnternet ve sosyal medya hem insanları ayıran hem de bir araya getiren yeni 

bir durum ortaya çıkarmıştır. Fiziksel temas sosyal medya ve İnternet sayesinde dijital temasa 

dönüşmüştür. Dijital temas analitik yöntemler ile ölçülebilir, yalan haberler ya da sahte hesaplar 

ile yanlış yönlendirilebilir. Bu çalışmada pandemi beraberinde gelen zorunlu dijitalleşmenin bir 

sonucu olan uzaktan eğitimin Twitter kullanıcıları tarafından algılanışı sosyal ağ analizi araçları 

ile değerlendirilmiştir. Duygu analizi son yıllarda sık başvurulan bir yöntemdir ancak sosyal ağ 

analizi olmadan yapılan duygu analizi eksik kalmaktadır. En etkili ve en önemli Twitter 

hesaplarının incelenmesi bu aktörlerin gerçek ya da sahte hesaplar olduğunun tespiti 

değerlendirme açısından son derece önem taşımaktadır. En başarılı yaklaşım duygu analizi ve 

sosyal ağ analizi yöntemlerini birlikte kullanarak enformasyon akışının ve yayılımının 

yorumlanmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Twitter, Sosyal Ağ Analizi, İnfodemi, Temassız Toplum, Uzaktan Eğitim. 

CONTACT-FREE SOCIETY AND DISTANCE LEARNING: A SOCIAL 
NETWORK ANALYSIS OF TWITTER DATA 

It is already certain that COVID-19 will play a very effective role in world history like Spanish 

Flu which is constantly compared with. There are two important factors that have an important 

role in this effect and can be noticed immediately when looking at recent history: Internet and 

social media. COVID-19, Internet and social media caused a new situation that both separates 

and brings people together. Physical contact has turned into digital contact thanks to social 

media and the Internet. Digital contact can be measured by analytical methods and can be 

guided by fake news and fake accounts.  In this study, perception of distance learning that 

Twitter users have, which is a result of the compulsory digitalization that comes with the 

pandemic, is evaluated with social network analysis tools. Sentiment analysis is a frequently 

used method in recent years, but sentiment analysis without social network analysis is 

incomplete. Examining the most influential and important Twitter accounts, determining 

whether these actors are real or fake accounts, is extremely important in terms of evaluation. 

The most successful approach is to interpret the flow and dissemination of information using 

sentiment analysis and social network analysis methods together. 

Keywords: Twitter, Social Network Analysis, Infodemic, Contact-free Society, Distance 

Learning. 
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TWITTER’DA COVID-19 AŞILARINA KARŞI KAMU DUYARLILIĞININ VE 
GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİNDE MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE DUYGU 

ANALİZİ 

Cihan Çılgın, Hadi Gökçen, Yılmaz Gökşen 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Dünyada milyarlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformlarının yükselişiyle birlikte 

bilginin yayılması her zamankinden daha kolay hale gelmiştir. COVID-19 pandemisi aşılar da 

dâhil olmak üzere birçok konunun tartışılmasında sosyal medya kullanımını artırmıştır. Bu 

çalışmanın amacı, Türkiye’de, özellikle sosyal medya kullanıcılarının COVID-19 aşılarına 

ilişkin tutumunu ve endişelerini daha iyi anlamak adına Twitter üzerinde elde edilen aşı ile ilgili 

tweetlerin Makine Öğrenimi ile kamu duyarlılığını analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda 

çalışma 6 farklı sınıflandırma görevinde kullanılan makine öğrenmesi algoritması 

karşılaştırılarak, %88.8 başarı ile XGBoost yöntemi ile analizler gerçekleştirilmiştir.  Bu 

çalışma bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de Covid-19 aşılarına yönelik duygu analizi 

gerçekleştiren ilk çalışma olmakla birlikte sosyal medya üzerinden duygu analizi yaklaşımı ile 

COVID-19 aşılarına ilişkin duyarlılığı izlemek için değerli ve kolayca uygulanan bir araç 

olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Aşı, Duygu Analizi, Metin Sınıflandırma, Doğal Dil İşleme, 

Makine Öğrenmesi. 

SENTIMENT ANALYSIS WITH MACHINE LEARNING ON ANALYSIS OF 
PUBLIC SENSITIVITY AND OPINIONS TO COVID-19 VACCINES ON 

TWITTER 

With the rise of social media platforms, which have billions of users around the World, the 

dissemination of information has become easier than ever. The COVID-19 pandemic has 

increased the use of social media to discuss many topics, including vaccines. The aim of this 

study is to analyze public sentiment with Machine Learning of vaccine-related tweets obtained 

on Twitter in order to better understand the attitudes and concerns of social media users, 

especially regarding COVID-19 vaccines in Turkey. For this purpose, the machine learning 

algorithm used in 6 different classification tasks was compared and analyzes were carried out 

with the XGBoost method with 88.8 percent success. As far as we know, this study is the first 

study to perform sentiment analysis on Covid-19 vaccines in Turkey, and it shows that it is a 

valuable and easily applied tool to monitor sensitivity to COVID-19 vaccines with sentiment 

analysis approach over social media. 

Keywords: COVID-19, Vaccine, Sentiment Analysis, Text Classification, Natural Language 

Processing, Machine Learning. 
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LOJİSTİK REGRESYON İLE FAYDALI MÜŞTERİ YORUMLARINI 
TAHMİNLEME 

Oğuzhan Arı, Adem Akbıyık  

Doğuş Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi 

Tüketicilerin elektronik ortamda gerçekleştirdiği satınalma deneyimlerini paylaştıkları yorum 

ve değerlendirme sayılarındaki artış, yapılan yorumlarla ilgilenen potansiyel müşteriler için en 

faydalı ve etkin yorumları belirleme konusunda yük oluşturabilmektedir. Bu amaçla e-ticaret 

platformları tüketici yorumlarına yönelik olarak farklı yaklaşımlarla yorumlarda 

önceliklendirme ve görünür kılma sıralamaları gerçekleştirmektedir. Faydalı yorum olarak 

adlandırılan, genellikle diğer tüketicilerin oylamaları neticesinde sıralanan bu yorumlar, güncel 

olan ancak faydalı olabilecek yorumları daha geç paylaşılması nedeniyle geride 

bırakabilmektedir. Bu çalışmada, lojistik regresyon aracılığıyla faydalı yorum olarak 

önceliklendirilmemiş olan yorumların tahminlemesi gerçekleştirilerek güncel tarihli olması 

nedeniyle geri planda kalan faydalı yorumlar belirlenmiştir. Çalışma, tüketici yorumlarına olan 

ilgi ve paylaşım isteğinin yüksek tutulması ve potansiyel müşteriler için çok sayıda yorum 

arasından en faydalı olanların belirlenmesi adına yeni bir yaklaşım sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama, Müşteri Yorumları, Faydalı 

Yorumlar, Tahminleme, Makine Öğrenmesi, Lojistik Regresyon. 

FORECASTING USEFUL COSTUMER REVIEWS VIA LOGISTIC 
REGRESSION 

The increase in the number of comments and evaluations in which consumers share their 

purchasing experiences in the electronic environment can create a burden for potential 

customers who are interested in the comments made to determine the most useful and effective 

comments. For this purpose, e-commerce platforms perform prioritization and visibility 

rankings in comments with different approaches for consumer comments. These comments, 

which are called useful comments, are generally listed as a result of the votes of other 

consumers. Useful comments can leave behind current but useful comments because they are 

shared at a later date. In this study, the comments that were not prioritized as useful comments 

were estimated via logistic regression. In this way, the useful comments that remained in the 

background due to their current date were determined. The study presents a new approach in 

order to keep the interest and willingness to share consumer reviews high and to identify the 

most useful reviews among many potential customers. 

Keywords: e-WOM, Customer Reviews, Useful Reviews, Forecasting, Machine Learning, 

Logistic Regression. 
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GÖRÜNTÜ İŞLEME VE MAKİNE ÖĞRENMESİ TABANLI KONUM 
BELİRLEME, ROBOT KOLU YÖNLENDİRME VE PARÇA YERLEŞTİRME 

SİSTEMİ 

Burak Parlar, Namık Ömer Sayar, Ömer Aydın 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi 

Bu çalışmada görüntü işleme tabanlı konum belirleme, robot yönlendirme ve parça yerleştirme 

sistemi gerçekleştirilmiştir. Robot kol için sabit istasyon robot tipinde 3 eksen hareket 

kabiliyetli robot kol belirlenmiştir ve 3D yazıcı ile üretilmiştir. Bir kamera modülü ve Raspbery 

Pi 4 model B kontrol ünitesi de eklenerek sabit istasyonlu robot kol sistemi oluşturulmuştur. 

Görüntü, Raspberry Pi’ye bağlı robot kolunu çalışma alanını görecek şekilde yerleştirilen 

Raspberry Pi kamerası ile alınmıştır. Görüntü işleme için Python dilindeki açık kaynak kodlu 

OpenCV Kütüphanesi kullanılmıştır. Tanıma modülü kameradan alınan görüntüdeki nesneler 

görüntü işleme teknikleri kullanılarak belirlenmiş ve morfolojik öznitelikler çıkarılarak tanıma 

modeli geliştirilmiştir. Robot yönlendirme içinde Arduino Nano kullanılmıştır. Motorların 

hareket modülünde ise görüntü işleme sonrası belirlenen koordinatlar için ters kinematik 

teknikleri kullanılarak her bir eklemin açıları hesaplanarak motor hareketleri yaptırılmıştır. 

Robot kolun görevi şöyle tanımlanmaktadır; konveyörden gelen ürünleri tanıyıp, ürünün 

konumunun belirlenmesi ve bu ürünleri uygun yerlere yerleştirmesinin başarılı bir şekilde 

yapılması sağlanmıştır. Bu işlem için Linux tabanlı Rasbian işletim sistemine sahip Raspberry 

Pi 4 Model B geliştirme kartı üzerinde çalışılmış ve görüntü işleme aşaması burada 

tamamlanmıştır. Robot kol açılarının hesaplanması ve robot kol hareketlerinin servo motorlar 

yardımıyla sağlanması için ise Arduino Nano kullanılarak Arduino IDE programında 

yazılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Görüntü İşleme, Makine Öğrenmesi, Robot Kol, Arduino Nano, OpenCV, 

Python. 

VIDEO PROCESSING AND MACHINE LEARNING BASED POSITIONING, 
ROBOT ARM GUIDANCE AND PART PLACEMENT SYSTEM  

In this study, video processing based positioning, robot guidance and part placement system 

has been implemented. For the robot arm, a fixed station robot type with 3 axis mobility was 

determined and produced with a 3D printer. A fixed station robot arm system was created by 

adding a camera module and Raspberry Pi 4 model B control unit. The video was captured with 

the Raspberry Pi camera placed so that the robot arm connected to the Raspberry Pi can see the 

working area. The open-source OpenCV Library in Python language is used for video 

processing. Objects in the video captured from the camera of the recognition module were 

determined using video processing techniques and the recognition model was developed by 
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extracting morphological features. Arduino Nano is used for robot guidance. In the motion 

module of the motors, motor movements were made by calculating the angles of each joint 

using inverse kinematics techniques for the coordinates determined after video processing. The 

task of the robot arm is defined as follows; Recognizing the products coming from the conveyor, 

determining the position of the product and placing these products in the appropriate places 

successfully were ensured. For this process, the Raspberry Pi 4 Model B development board 

with a Linux-based Rasbian operating system was worked on and the video processing phase 

was completed here. In order to calculate the robot arm angles and to provide the robot arm 

movements with the help of servo motors, it was written in the Arduino IDE program using 

Arduino Nano.  

Keywords: Video Processing, Machine Learning, Robot Arm, Arduino Nano, OpenCV, Python. 
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DERİN ÖĞRENMENİN ÜRETKEN MODELLERİ - ÜRETKEN ÇEKİŞMELİ 
AĞLAR (GANLAR) VE VARYASYONLU OTOKODLAYICI (VAE) 

Ömer Faruk Ereken, Çiğdem Tarhan 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Derin öğrenme ile gerçekçi görsel üretimi popüler yapay zeka çalışmalarından bir tanesidir. 

Üretken modellerin geliştirilmesi konusunda her geçen gün daha fazla çalışma yapılmaktadır. 

Günümüzdeki en başarılı görsel üretim algoritmaları ise Üretken Çekişmeli Ağlar (Generative 

Adversarial Network - GANlar) ve Varyasyonlu Otokodlayıcı (Variational Autoencoder - 

VAE)’dır. Aynı yıllarda literatüre kazandırılmalarına rağmen GANlar öne geçerek çok daha 

başarılı sonuçlar ortaya koymaya başlamıştır. Bu makalede her iki model çalışma prensipleriyle 

beraber incelenmiş ve ürünleri kıyaslanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Üretken Çekişmeli Ağlar, Varyasyonlu Otokodlayıcılar, Derin Öğrenme, 

Üretken Modeller. 

GENERATIVE MODELS OF DEEP LEARNING -GENERATIVE 
ADVERSARIAL NETWORKS (GANS) AND VARIATIONAL 

AUTOENCODER (VAE) 

Realistic image production with deep learning is one of the popular artificial intelligence 

studies. More and more work is being done on the development of productive models. Today, 

the most successful visual production algorithms are Generative Adversarial Networks (GANs) 

and Variational Autoencoder (VAE). Although they were brought to the literature in the same 

years, GANs came to the fore and started to show much more successful results. In this article, 

both models are examined together with their working principles and their products are 

compared. 

Keywords: Generative Adversarial Networks, Variational Autoencoders, Deep Learning, 

Generative Models. 
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GÖRÜNTÜ İŞLEME ENTEGRE AFET YÖNETİMİNDE YAPAY ZEKA 
YÖNTEMİ OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? 

Çiğdem Tarhan, Ahmet Selçuk Özgür, İlknur Teke, Murat Komesli  

Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yaşar 

Üniversitesi 

Türkiye'de yapı yoğunluğu ve nüfusu yüksek olan şehirler deprem ve diğer doğal afetler 

sırasında risk taşımaktadır. Acil bir durum (deprem vb.) sonrasında hasar gören evlerin yerini 

hızlı bir şekilde belirlemek ve bölgesel yoğunluğunu belirlemek zor bir süreçtir. Aynı zamanda 

kamu ve sivil toplum kuruluşlarının mevcut hasar durumlarına göre kaynakların, afet 

bölgelerine yönlendirilmesi sürecinde sorunlar yaşanmaktadır. Çalışmanın kapsamı, önerilen 

sistemdeki uygulama ile yapay zeka tabanlı hasar tespitini hızlı ve etkin bir şekilde 

gerçekleştirmektir. Böylece hasarlı yapılar konum bilgisi ile veri tabanına kaydedilecek ve afet 

sonrası gerçekleşecek tüm süreçlere destek verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Afet Yönetimi, Yapay Zeka, Görüntü İşleme, Mobil Uygulama. 

CAN IMAGE PROCESSING BE USED AS AI/ML METHOD IN 
INTEGRATED DISASTER MANAGEMENT? 

In Turkey, cities with a high building density and population have risks dur-ing earthquakes 

and other natural disasters. It is a difficult process to quickly determine the location of damaged 

houses after an emergency (earthquake, etc.) and to determine the regional density. At the same 

time, there are prob-lems in the process of directing resources to disaster areas according to the 

existing damage situations of public and non-governmental organizations. The scope of the 

study is to perform artificial intelligence-based damage as-sessment in a fast and effective 

manner with the application in the proposed system. Thus, damaged structures will be recorded 

in the database with loca-tion information and support will be given to all processes that will 

take place after the disaster. 

Keywords: Disaster Management, Artificial Intelligence, Image Processing, Mobile App. 
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PREDICTING DIVIDEND PAYOUT POLICY OF TURKISH FIRMS USING 
XGBOOST AND MLNN ALGORITHMS 

Ömer Faruk Tan, Şirin Özlem 

Marmara University, Işık University 

This study aims to predict the dividend payout policy of Turkish firms given 20 selected factors 

such as cash, sales, age of the firm, earnings per share etc. Two advanced machine learning 

algorithms, XGBoost and Multi-layer neural networks, are used to predict the dividend payout 

policy classes. Both algorithms are successful at predicting each class, but XGBoost gives better 

results with the extra effort to find the best hypermeters. Precision and recall values are also 

analyzed, and again each algorithm provided a high value for each of these metrics with 

approximately 0.8. Using XGBoost feature importance module, the most determinant factors 

for this prediction are found to be cash flow and size. 

Keywords: XGBoost, MLNN, Dividend Policy, Turkey, Machine Learning. 

XGBOOST VE MLNN ALGORİTMALARINI KULLANARAK TÜRK 
FİRMALARININ TEMETTÜ ÖDEME POLİTİKASININ TAHMİN EDİLMESİ 

Bu çalışma seçilen nakit, satışlar, firmanın yaşı, hisse başına kâr payı vb. 20 faktör ile temettü 

ödemesi politikasını tahmin etmeyi amaçlamaktadır. İki gelişmiş makine öğrenmesi algoritması 

XGBoost ve Çok Katmanlı Sinir Ağlari temettü ödemesi politikalarını sınıflamak için 

kullanılmıştır. Her iki algoritma da her iki sınıfı da tahmin etmekte başarılıdır ancak XGBoost 

algoritması en iyi hiper parametreler bulunarak daha iyi sonuçlar üretmiştir. Kesinlik ve 

duyarlılık değerleri de analiz edilmiş ve yine her iki algoritma da bu iki değere yaklaşık 0.8 

olan yüksek değerler sağlamıştır. XGBoost öznitelik modülü ile bu tahminlemede en önemli 

faktörler nakit ve toplam büyüklük olarak ortaya çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: XGBoost, MLNN, Temettü Politikası, Türkiye, Makine Öğrenmesi. 

 

  



 

 

8. INTERNATIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS CONFERENCE 2021 

MARMARA UNIVERSITY / ISTANBUL 32 

 

 

 

 

 

MEDICAL INFORMATICS 
  

22/10/2021, Friday, 15:00-16:00, C Block, Unit C409 
 



 

 

8. ULUSLARARASI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONFERANSI 2021 

33 MARMARA ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL 

GÖĞÜS KANSERİ TEŞHİSİNDE MAKİNE ÖĞRENMESİ UYGULAMALARI 

Abdullah Öztürk, Bensu Günsel, Muzaffer Töngel, Elif Yıldırım, Berrin Denizhan 

Sakarya Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, 

Sakarya Üniversitesi 

Göğüs kanserinin erken tanı ve doğru teşhisinde hızlı ve doğru sonuçlar elde edilmesi insan 

hayatı için kritik öneme sahiptir. Yanlış ve geç tanı ve yanlış tedavinin sonuçları insan hayatının 

sonra ermesiyle sonuçlanabilmektedir. Bu sebeple bu çalışmada 569 veriye ait göğüs kanseri 

teşhis veri seti kullanılarak en kötü iç bükey noktalar, çevre en kötüsü, iç bükey noktalar 

ortalaması, en kötü yarıçap, çevre ortalaması, en kötü alan gibi farklı parametreler göz önünde 

bulundurularak ve makine öğrenmesi metotlarından Gradient boosting decision tree (GBDT), 

Multilayer Perceptron Classifier (MLPC) ve Catboost kullanılmıştır. Bu uygulama ile teşhis 

süresi azaltılmış ve aynı zamanda sonuçların güvenilirliği de artmıştır. Makine öğrenmesi 

sayesinde meme kanserini etkileyen unsurların birbiriyle olan ilişkileri incelenerek şimdiki ve 

gelecekteki teşhis ve tanılarda büyük kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada 

kullanılan algoritmalar ile tanı ve teşhis belirlenmesinde en yüksek doğruluk oranı Multilayer 

Perceptron Classifier (MLPC) algoritmasında %91,95 sonucu ile elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gradient Boosting Decision Tree (GBDT), Multilayer Perceptron 

Classifier (MLPC), Catboost. 

MACHINE LEARNING APPLICATIONS IN THE DIAGNOSIS OF BREAST 
CANCER 

Human life must obtain fast and accurate results in the early diagnosis and correct diagnosis of 

breast cancer. The results of wrong and late diagnosis and wrong treatment in breast cancer can 

result at the end of human life. For this reason, using the breast cancer diagnosis dataset with 

569 data, considering different parameters such as the worst concave points, the worst 

circumference, the mean of the concave points, the worst radius, the mean of the perimeter, the 

worst area, and the Gradient boosting decision tree from machine learning methods. (GBDT), 

Multilayer Perceptron Classifier (MLPC) and Catboost are used. With this application, the 

diagnostic time has been reduced, and at the same time, the reliability of the results has 

increased. It is aimed to provide a great convenience in current and future diagnoses and 

diagnoses by examining the interrelationships of the factors affecting breast cancer through 

machine learning. With the algorithms used in this study, the highest accuracy rate in diagnosis 

was obtained with 91.95% in the Multilayer Perceptron Classifier (MLPC) algorithm. 

Keywords: Gradient Boosting Decision Tree (GBDT), Multilayer Perceptron Classifier 

(MLPC), Catboost. 
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SANAL KAYTARMA DAVRANIŞINI ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLERİN 
İNCELENMESİ 

Selçuk Kıran, Tuğba Gülten Uslu, İlkim Ecem Emre 

Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi 

Sanal kaytarma, iş yerinde internetin kişisel kullanımı ile ortaya çıkan davranış biçimidir. Bu 

çalışmada teknolojinin ilerlemesiyle kaçınılmaz bir davranış haline gelen sanal kaytarmanın 

çalışan insanların hayatında ne kadar yer aldığına değinilmiştir. Çalışma, farklı demografik 

faktörlerin ve katılımcıların çalıştıkları sektörlerin sanal kaytarma davranışlarını etkileyip 

etkilemediğinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Demografik özellikler ve sanal kaytarmayı 

ölçmek için hazırlanmış sorular ile yapılan ankete beş yüz yirmi altı (526) kişi katılmıştır. 

Bulgulara göre farklı sanal kaytarma türlerini etkileyen demografik faktörler ortaya konmuştur. 

Medeni hal ile sanal kaytarma davranışı arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Önemli 

sanal kaytarmanın sosyal medya uygulamalarından Instagram kullanımına göre farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir. Twitter kullanımının ise tüm sanal kaytarma türlerine göre 

farklılaştığı sonucu elde edilmiştir. Önemsiz sanal kaytarma davranışının; eğitim grupları ve iş 

dışı internet kullanım sürelerine bağlı olarak, önemli sanal kaytarma davranışı ise aylık gelir, 

yaş, iş dışı internet gruplarına göre farklılık gösterdiği ortaya konmuştur. Genel kaytarma 

davranışı için ise yaş grupları ve iş dışı internet kullanım gruplarına göre farklılık tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sanal Kaytarma, Önemli Sanal Kaytarma, Önemsiz Sanal Kaytarma. 

INVESTIGATION OF SOME FACTORS AFFECTING THE CYBERLOAFING 
BEHAVIOR 

Cyberloafing is a form of behavior that occurs with personal use of the internet at work. In this 

study, the importance of cyber loafing, which has become an inevitable behavior with the 

advancement of technology, in the lives of working people is mentioned. The study was 

conducted to examine whether different demographic factors and the sectors in which the 

participants work affect cyberloafing behaviors. Five hundred and twenty-six (526) people 

participated in the questionnaire made with questions prepared to measure demographic 

characteristics and cyber loafing. According to the findings, demographic factors affecting 

different types of cyber loafing were revealed. It has been observed that there is a significant 

difference between cyberloafing behavior according to marital status. It has been determined 

that serious cyberloafing differs from social media applications according to Instagram usage. 

It is concluded that the use of Twitter differs according to all types of cyberloafing. It has been 

revealed that minor cyberloafing behavior differs depending on education groups and non-work 

internet usage times, and serious cyberloafing behavior differs according to monthly income, 

age, and non-work internet groups.  For the general cyberloafing behavior, a difference was 

determined according to age groups and non-work internet usage groups. 

Keywords: Cyberloafing, Serious Cyberloafing, Minor Cyberloafing. 
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SAP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) PROJELERİNDE BAŞARI 
FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE DOĞRU UYGULAMALARIN PROJE 

EKİBİNE ETKİSİ 

Selçuk Kıran, Sefa Kahraman 

Marmara Üniversitesi, Marmara Üniversitesi 

Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri içerisinde en yaygın olarak kullanılan yazılım 

SAP yazılımıdır. Bu araştırmada, farklı SAP projelerinde çalışan SAP danışmanlarının ve 

kullanıcılarının uygulamalara ilişkin motivasyonları incelenmiş ve proje yönetiminin çalışan 

memnuniyetini nasıl etkilediğinin incelenmesi amaçlanmıştır. SAP danışmanı ve 

kullanıcılarından oluşan toplam 253 kişinin katıldığı bir anket çalışmasının sonuçları 

kullanılarak güvenilirlik analizi, t-testi, ki-kare bağımsızlık testi, regresyon ve korelasyon 

analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların büyük bir kısmının performans 

görüşmelerinde, emeklerinin karşılığını adil bir şekilde aldıklarını düşündükleri sonucuna 

ulaşılmıştır. Danışmanların yoğun çalışma temposunda, danışman şirketlerin çalışanlarını 

kaybetmeme isteği düşüncesinin olduğu ortaya çıkmıştır. Danışmanlık şirketlerinin gerekli 

mazeretleri anlayışla karşılaması ve çalışanların iş tecrübeleri ile arasında anlamlı ilişki olduğu 

tespit edilmiştir. SAP kullanım sıklığı ve müşteri memnuniyetine bakıldığında, aralarında 

anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Müşteri memnuniyetinin en fazla, orta ve üstü derecede SAP 

kullanım düzeyine sahip müşteriler tarafından sağlandığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: SAP, ERP, Proje Yönetimi, Bilgi Teknolojileri, Yazılım Danışmanları. 

DETERMINATION OF SUCCESS FACTORS IN SAP ENTERPRISE 
RESOURCE PLANNING (ERP) PROJECTS AND THE EFFECT OF THE 

RIGHT IMPLEMENTATION ON THE PROJECT TEAM 

The most widely used software among enterprise resource planning (ERP) systems is SAP 

software. In this research, the motivations of SAP consultants and users working in different 

SAP projects regarding applications were examined and it was aimed to investigate how project 

management affects employee satisfaction. Reliability analysis, t-test, chi-square independence 

test, regression and correlation analysis were performed using the results of a survey study, 

which included 253 SAP consultants and users. According to the results, it was concluded that 

most of the participants thought that they got their labor fairly in performance interviews. In 

the intense working tempo of the consultants, it has been revealed that there is an idea of 

consulting companies' desire not to lose their employees. It has been determined that the 

consultancy companies understand the necessary excuses and that there is a significant 

relationship between the employees and their work experience. Considering the frequency of 

use of SAP and customer satisfaction, it was seen that there was a significant relationship 

between them. It has been observed that the customer satisfaction is mostly provided by 

customers with medium and higher SAP usage level.  
Keywords: SAP, ERP, Project Management, Information Technologies, Software Consultants. 
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BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE FİYATLANDIRMA KARARI VE 
FİYATLANDIRMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 

Sena Ulusoy, Feyza Gürbüz 

Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi 

Fiyatlandırma, işletmelerin satışlarını ve karlılıklarını önemli derecede etkilemektedir. Firmalar 

mümkün olduğunca maksimum kara ulaşabilecekleri ve varlıklarını uzun vadede 

sürdürebilecekleri fiyatlandırma stratejisini tercih etmektedirler. Bu çalışmada belirtilen amaç 

doğrultusunda beyaz eşya sektöründe firmaların uyguladıkları fiyatlandırma stratejileri 

değerlendirilmektedir. Üretici firmalara yapılan anketler ile fiyatlandırma kararları konusunda 

bilgi alınmıştır. Bunun yanı sıra üreticilerin değer algısı anket yardımı ile değerlendirilmiş olup 

fiyatlandırmaya etki eden faktörler ve kriterler de göz önünde bulundurulmuştur. Çok kriterli 

karar verme yöntemlerinden AHP ile en uygun sonuç ve yöntem önerisinde bulunulmuştur. 

Anketler ve analizler sonucunda en önemli iki fiyatlandırma stratejisi uygulanmakta olup bu 

fiyatlandırma kararına etki eden faktörler ve müşteri değerleri doğrultusunda öneriler 

sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Fiyatlandırma Türleri, Karar, AHP, Strateji Seçimi. 

PRICING DECISION AND DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING 
PRICING IN THE WHITE GOODS SECTOR 

Pricing significantly affects the sales and profitability of businesses. Firms prefer a pricing 

strategy in which they can achieve maximum profit as much as possible and maintain their 

assets in the long run. In this study, pricing strategies applied by companies in the white goods 

sector are evaluated in line with the stated purpose. Information on pricing decisions was 

obtained through surveys made to manufacturers. In addition, the value perception of the 

producers was evaluated with the help of a questionnaire, and the factors and criteria affecting 

the pricing were also taken into consideration. One of the multi-criteria decision making 

methods, the most appropriate result and method were suggested with AHP. As a result of the 

surveys and analyzes, the two most important pricing strategies are implemented, and 

suggestions are presented in line with the factors affecting this pricing decision and customer 

values. 

Keywords: Pricing Types, Decision, AHP, Strategy Selection. 
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E-TİCARET WEB SAYFALARINDA TASARIM BİLEŞENLERİNİN GÖZ 
İZLEME YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Esra Özmen, Ersin Karaman, Nurcan Alkış 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Başkent 

Üniversitesi 

Çalışmada e-ticaret web sayfasında sunulan tasarım bileşenleri ele alınmıştır. Müşterilerin söz 

konusu tasarım bileşenlerine karşı göstermiş oldukları odaklanma, dikkat, etkilenme, göz 

hareket yörüngeleri göz izleme cihazı kullanılarak elde edilmeye çalışılmıştır. Gerçek bir 

alışveriş süreci ve gerçek müşterilerin olduğu bu çalışmada dört ana görev üzerinden 

gerçekleştirilen alışveriş sürecinde her bir görevde katılımcıların e-ticaret web sayfasında en 

çok dikkate aldıkları tasarım bileşenleri tespit edilmiş ve diğer tasarım bileşenlerinin daha etkili 

sunulabilmesi için bazı önerilere değinilmiştir. Sonuç olarak bütün alışveriş sürecinde 

katılımcıların menü ve kategoriler, reklam, arama bölümü, üye girişi ve bilgilendirme çubuğu 

alanları diğer tasarım bileşenlerine oranla daha çok dikkat çekmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Göz İzleme, E-Ticaret, Tasarım. 

EVALUATION OF DESIGN COMPONENTS ON E-COMMERCE 
WEBSITES BY EYE-TRACKING METHOD 

In the study, the design components on an e-commerce web page are researched and discussed. 

Customers’ focus, attention, influence and eye movement trajectories were observed and 

obtained by using eye tracker.  This study was conducted with real customers and within a real 

shopping process. Participants carried out four main task during the shopping process. The most 

considered design components by the participants were identified. Lastly, suggestions were 

made to highlight other design components. As a result, during the whole shopping process, the 

menu and categories, advertisement, search section, member login and information bar areas 

took more attention than other design components. 

Keywords: Eye Tracking, e-Commerce, Design. 
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PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH GRAPHICAL LASSO AND 
APPLICATION IN BORSA ISTANBUL 

Erhan Ustaoğlu 

Marmara University 

 Graphical Lasso (least absolute shrinkage and selection operator) has become a popular tool in 

the field of machine learning in recent years. Although it has been deployed mainly for feature 

selection in classification problems, it is also used for covariance matrix estimation. Mean-

variance portfolio optimization relies on sample covariance matrix for which it has been most 

hardly criticized. The aim of this study is to demonstrate the effect of the covariance matrix 

estimation by Graphical Lasso algorithm with varying L1 penalty factors. Mean-variance 

portfolio optimization using empirical and estimated covariance matrices are applied to BIST 

30 index and the results are compared. 

Keywords: Graphical Lasso, Portfolio Optimization, Covariance Matrix. 

  



 

 

8. INTERNATIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS CONFERENCE 2021 

MARMARA UNIVERSITY / ISTANBUL 40 

THE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES: DO WE REALLY KNOW WHAT WE 
ARE TALKING ABOUT? 

Serra E. Yurtkoru, Mustafa Ağaoğlu 

Marmara University, Marmara University 

The purpose of this study is to give insights into individuals’ perceptions of blockchain 

technologies (BCT). A model is constructed to explore drivers of BCT use and tested 

empirically using structural equation modeling (SEM) to survey data. Data is collected from a 

sample of 300 working individuals with engineering and business backgrounds and a multi-

item questionnaire is used. Results indicated that reputation affects attitude towards BCT 

through perceived usefulness and perceived risk and intention to do transactions via BCT can 

be explained by attitude towards BCT. Intention to use BCT was quite high among the 

respondents and interestingly their educational backgrounds did not have any effect. 

Keywords: Blockchain Technologies (BCT), Perceived Usefulness, Perceived Risk, Reputation, 

Attitude Towards. 

BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ: NE HAKKINDA KONUŞTUĞUMUZU 
GERÇEKTEN BİLİYOR MUYUZ? 

Bu çalışmanın amacı, bireylerin blok zincir teknolojilerine (BZT) ilişkin algılarını incelemektir. 

BZT kullanımını etkileyen unsurları keşfetmek için oluşturulan teorik model yapısal eşitlik 

modellemesi (YEM) kullanılarak ampirik olarak test edilmiştir. Araştırmada veriler, 

mühendislik ve işletme eğitimi geçmişine sahip 300 çalışandan oluşan bir örneklemden 

toplanmış ve çok maddeli bir anket kullanılmıştır. Sonuçlar, itibarın algılanan fayda ve 

algılanan risk üzerinden BZT'ye karşı tutumu etkilediğini ve BZT'ye karşı tutumun BZT 

aracılığıyla işlem yapma niyeti ile açıkladığını göstermekledir. Katılımcılar arasında BZT'yi 

kullanma niyeti oldukça yüksek bulunmuştur ve ilginç bir şekilde sonuçlar eğitim geçmişlerinin 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmadığını ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Blokzincir Teknolojileri (BZT), Algılanan Fayda, Algılanan Risk, İtibar, 

BZT'ye Karşı Tutum. 
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COVID-19 SONRASI DEĞİŞEN DİJİTAL ALIŞKANLIKLAR VE NORMLAR, 
YAŞANAN KÜRESEL ZORLUKLAR  

Nevzat Ünalan 

Ufuk Üniversitesi 

Amacı: Bu çalışmanın amacı, COVID-19’un etkisiyle izolasyon ve kısmi karantina 

koşullarında, toplumlar tarafından internet, sosyal medya ve mobil teknoloji kullanım 

oranlarında kaydedilen büyük artışın ve bağımlılığın yarattığı dijital alışkanlıkları, normları ve 

yaşanan küresel zorlukları tespit ederek, bu bağımlılığın toplum hayatlarını nasıl etkilediğini 

belirlemek ve bu konularda farkındalık yaratmaktır.  

Metodu: Dünyada ve Türkiye’de toplumların internet, sosyal medya ve mobil teknoloji 

kullanımında yaşanan dijital alışkanlıklar, normlar ve küresel zorlukları belirlemek amacıyla 

GlobalWebIndex tarafından hazırlanan yapılandırılmış sorulardan oluşan bir anketi içeren nicel 

araştırma yöntemi kullanılmıştır. Anket değişik ülkelerde uygulanmış, ülkelerden ve 

Türkiye’den elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Tespit edilen bulgular internet, sosyal medya ve mobil teknoloji dünyasında neler 

olup bittiğine dair yapılan araştırmalardan elde edilenlerdir. COVID-19 sonrası insanlar sosyal 

yaşamdan ve kalabalıklardan izole edilerek mümkün olduğu kadar karantinada evlerini terk 

etmeme zorunluluğu ile karşı karşıya bırakılmıştır. Bu izolasyon sürecinde internet, sosyal 

medya ve mobil teknoloji kullanımında büyük artışlar yaşanmış, telefon bağımlılığı, 

kutuplaşma, filtre balonları, yankı odaları, düşünme, analiz ve odaklanma gibi alışkanlıklarda 

değişimler olmuş, çalışma hayatı, eğitim hayatı, dinlenme zamanı gibi normlar değişmiş, 

yalnızlık, aile dönüşümü, uluslararası göç, ekonomik zorluklar gibi küresel zorluklar ortaya 

çıkmıştır.  

Sonuç olarak, internet, sosyal medya ve mobil teknoloji kullanımının ortaya çıkardığı insan 

davranışları ve normlarında yaşanan değişimin etkilerinin araştırılması gerekliliği doğmuştur. 

Günümüzde teknolojiler hızla gelişmekte ve yeni nesil inovasyonlar toplumların bilişsel 

yetenekleri üzerindeki etkilerini arttırmaya devam etmektedir. Yakın gelecekte beyin dalgaları 

vasıtasıyla bilgisayarlarla ara yüz oluşturma, yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi 

teknolojilerin kullanımının hızla artacağı düşünüldüğünde, yeni teknolojilerin insanlar üzerinde 

dijital bağımlılığı daha da artıracağı değerlendirilmektedir. Yeni teknolojilerin toplumlar 

üzerinde ne tür etkiler yaratacağını söylemek zor olsa da yeni teknolojilerin insanların dijital 

alışkanlıkları ve normlarını değiştirmeye devam edeceği, yaşanan küresel zorlukları artıracağı 

kesin bir gerçektir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Dijital Alışkanlıklar, Normlar, Küresel Zorluklar. 
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COVID-19 SONRASI DEĞİŞEN DİJİTAL ALIŞKANLIKLAR VE NORMLAR, 
YAŞANAN KÜRESEL ZORLUKLAR 

Purpose: The aim of this study is to determine the digital habits, norms and global challenges 

created by the great increase in the use of internet, social media and mobile technology by 

societies, and the global difficulties experienced by the effects of COVID-19, in isolation and 

partial quarantine conditions, and to determine the social lives of this addiction. to determine 

how it affects them and to raise awareness on these issues. 

Method: Quantitative research method including a questionnaire consisting of structured 

questions prepared by GlobalWebIndex was used in order to determine the digital habits, norms 

and global difficulties experienced in the use of internet, social media and mobile technology 

by societies in the world and in Turkey. The survey was applied in different countries, and the 

results obtained from countries and Turkey were evaluated. 

Findings: The findings are those obtained from research on what is going on in the world of 

internet, social media and mobile technology. After COVID-19, people have been isolated from 

social life and crowds and faced with the obligation not to leave their homes in quarantine as 

much as possible. In this isolation period, there has been a great increase in the use of internet, 

social media and mobile technology, there have been changes in habits such as telephone 

addiction, polarization, filter balloons, echo chambers, thinking and analysis, and focusing, 

norms such as working life, education life, rest time have changed, loneliness, Global 

challenges such as family transformation, international migration, economic difficulties have 

emerged.  

Conclusion: It was born because of researching the effects of the change in human behavior 

and norms caused using internet, social media, and mobile technology. Today, technologies are 

developing rapidly, and new generation innovations continue to increase the effects of societies 

on cognitive abilities. It is evaluated that the use of technologies such as interfacing with 

computers through brain waves, artificial intelligence and the internet of things will increase 

rapidly soon, and that new technologies will further increase digital dependence on people. 

Although it is difficult to say what kind of effects new technologies will have on societies, it is 

certainly a fact that new technologies will continue to change people's digital habits and norms, 

increasing global challenges. 

Keywords: COVID-19, Digital Habits, Norms, Global Challenges. 
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THE ROLE OF VIRTUAL TRY-ON TECHNOLOGY IN ONLINE 
PURCHASING DECISION 

Hülya Başeğmez, Tutku Tuncalı Yaman  

Beykent University, Altınbaş University  

Today, with the intensive use of internet technologies, the concept of e-commerce became a 

focused channel to understand the customer behavior and purchasing processes for different 

product categories. Several methods are used to enable users to conclude their surf with the 

purchase and up-to-date technologies are contributed to positively nudging their purchasing 

tendencies. In this study, the impact of one of these technologies, Virtual Try-On, in terms of 

the customer experience was investigated. According to the results, the desire to use this 

technology again has been determined and it has also been seen that VTO technology had 

increased users’ purchase intention. Plus, two different user groups with different 

characteristics were identified according to their perceptions towards VTO technology. It is 

recommended that firms offering this technology seek to differentiate ways in their promotion 

and communication with designated groups.  

Keywords: Virtual Try-On, Digital Interaction, E-Commerce, Segmentation. 

SANAL PROVA TEKNOLOJİSİNİN ÇEVRİMİÇİ SATIN ALMA 
KARARINDAKİ ROLÜ  

Günümüzde internet teknolojilerinin yoğun kullanımı ile birlikte e-ticaret kavramı, farklı ürün 

kategorileri için müşteri davranışlarını ve satın alma süreçlerini anlamaya odaklı bir kanal 

haline gelmiştir. Kullanıcıların çevrimiçi satış sitesi ziyaretlerini satın alma ile tamamlamaları 

için çeşitli yöntemler kullanılmakta ve güncel teknolojilerle, satın alma eğilimlerinin olumlu 

yönde etkilenmesine katkıda bulunulmaktadır. Bu çalışmada, bu teknolojilerden biri olan sanal 

prova teknolojisinin müşteri deneyimi açısından etkisi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara 

göre bu teknolojiyi tekrar kullanma isteği belirlenmiş ve ayrıca sanal prova teknolojisinin 

kullanıcıların satın alma niyetini arttırdığı görülmüştür. Ayrıca sanal prova teknolojisine 

yönelik algılarına göre, farklı özelliklere sahip iki farklı kullanıcı grubu belirlenmiştir. Bu 

teknolojiyi sunan firmaların, belirlenen gruplarla tanıtım ve iletişimlerinde farklılaştırma 

yollarını araması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sanal Prova, Dijital Etkileşim, E-ticaret, Segmentasyon. 
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COVID-19 DİJİTAL KİŞİ İZLEME UYGULAMALARINDA MAHREMİYET 

Gizem Gürson Dolar, Esma Ergüner Özkoç 

Başkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi 

COVID-19 süresince, temas takibi ve gözetimi için mobil uygulamaların kullanılması, 

hükümetlerin virüsün nasıl yayıldığı ve toplulukları nasıl etkilediği konusundaki bilgileri elde 

etmelerine, bu etkileri azaltmak için önlemleri daha hızlı uygulamaya koymalarına önemli 

ölçüde yardımcı olmuştur. Fakat bu uygulamalar aracılığıyla kişilerin tanımlanmasına sebep 

olan hassas veriler toplanıp işlenmektedir. Mahremiyet koruyucu önlemlerin, veri ihlallerinin 

kişilere, kurumlara ve ülkelere verdiği zararların azaltılması amacıyla alınması gerekmektedir.  

Bu çalışmada, dünya genelinde COVID-19 süresince resmî kurumlar tarafından geliştirilmiş 72 

temas takibi ve gözetimi mobil uygulaması incelenmiş, uygulamaların mahremiyet öncelikli 

olma durumları, kullandıkları sunucu mimarisinin dağıtık veya merkezi olması durumuna göre 

değerlendirilmiştir. Veri mahremiyetine verilmesi gereken önceliklendirmenin ilgili kurumlar 

tarafından şeffaf bir şekilde ele alınmadığı sonucuna varılmıştır. Son olarak uygulama 

geliştiricilerin, veri sahiplerinin mahremiyeti ile veri paylaşımının taraflara sağlayacağı fayda 

arasındaki dengeyi bulabilmesi için önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Kişi İzleme Teknolojileri, COVID-19 Mobil Uygulama, Veri 

Mahremiyeti. 

PRIVACY IN COVID-19 DIGITAL CONTACT TRACING APPLICATIONS 

During COVID-19, the use of mobile apps for contact tracing and surveillance is essential in 

helping governments gain knowledge of how the virus spreads and how it affects communities, 

and then more quickly implement measures to mitigate those impacts. However, through these 

applications, it collects and processes sensitive data that causes the identification of individuals. 

Privacy protection measures should be taken in order to reduce the damage caused by data 

breaches to individuals, institutions and countries. 

In this study, 72 contact tracing and surveillance mobile applications developed by official 

institutions throughout the world during the COVID-19 period were examined, and the privacy 

priority status of the examined applications was evaluated according to whether the server 

architecture they used was distributed or centralized. It has been concluded that the 

prioritization that should be given to data privacy is not handled transparently by the relevant 

institutions. Finally, suggestions have been made for application developers to find the balance 

between the privacy of data owners and the benefits that data sharing will provide to the parties. 

Keywords: Digital Contact Tracing Technologies, COVID-19 Mobile app., Data Privacy. 
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INFLUENCE OF DIFFERENT THEORIES OF ETHICS ON 
ORGANIZATIONAL CODES OF CONDUCT OR ETHICS: A 

COMPARATIVE SEMANTIC ANALYSIS 

Mehmet Murat Albayrakoğlu, Mehmet Nafiz Aydın 

Kadir Has University, Kadir Has University 

The aim of this study was to investigate the influence of various theories of ethics on codes of 

conduct or codes of ethics of computing and data organizations. To evaluate and quantify the 

differences in influence, four Python libraries, namely difflib, gensim, nltk, and spaCy, and, in 

addition, a web-based proprietary semantic similarity tool, Compare Text, were used. The codes 

of seven computing and data organizations for Information Technology (IT) professionals and 

scholars were compared to the descriptions of five different schools of ethical thought through 

four different tools. The findings were tabularized, summarized in radar charts, and their 

implications were discussed: It was found that there are some differences of influence on the 

codes by different theories. However, the percentages of similarities calculated by each tool 

were observed to differ, on some occasions, considerably. Finally, contributions and limitations 

of the current work, and recommendations for further studies were presented. 

Keywords: Codes of Conduct or Ethics, Compare Text, Computing and Data Organizations, 

Python, Semantic Similarity, Theories of Ethics.  

FARKLI ETİK KURAMLARININ KURUMSAL ETİK TUTUM VE DAVRANIŞ 
KURALLARINA ETKİSİ: BİR KARŞILAŞTIRMALI SEMANTİK ANALİZ  

 Bu çalışmanın amacı çeşitli etik kuramlarının bilgisayar ve veri derneklerine ait etik tutum ve 

davranış kuralları üzerindeki etkilerini incelemektir. Etkilerin arasındaki farkları 

değerlendirmek ve ölçmek için, dört Python kütüphanesi, difflib, gensim, nltk ve spaCy, ve 

bunlara ek olarak web-tabanlı ve lisanslı bir semantik benzerlik aracı olan Compare Text 

kullanılmıştır. Bilişim Teknolojisi (BT) profesyonelleri ve akademisyenlerine ait yedi bilişim 

ve veri derneğinin kuralları, beş farklı etik düşünce ekolünün betimlemeleri ile 

karşılaştırılmıştır. Bulgular tablolanmış, radar çizimleri biçiminde özetlenmiş ve sonuçları 

tartışılmıştır. Farklı kuramların, kurallar üzerinde bir miktar farklı etkilerinin olduğu 

saptanmıştır. Bunun yanısıra, bazı araçlar ile hesaplanan benzerlik yüzdelerinin 

diğerlerininkinden ciddi ölçüde farklı olduğu gözlemlenmiştir. Son olarak, mevcut çalışmanın 

katkıları ve sınırları ile gelecekteki çalışmalar için öneriler sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Bilişim ve Veri Dernekleri, Compare Text, Etik Kuramları, Etik Tutum ve 

Davranış Kuralları, Python, Semantik Analiz. 
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KİTLE FONLAMASINDAKİ PROJE METİN İÇERİKLERİNİN LSTM İLE 
ANALİZİ  

Murat Kılınç, Can Aydın, Çiğdem Tarhan 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Dokul Eylül Üniversitesi, Dokul Eylül Üniversitesi 

Kitle fonlaması (KF), topluluklardan gelen fonlamalarla projelerin finanse edilerek hayata 

geçmesini sağlayan web platformlarıdır. Dünya çapında her yıl bu platformlar kullanılarak 

binlerce iş fikri çeşitli öznitelikler ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. KF başarısına 

en çok etki eden özniteliklerden birisi de projelerdeki metin içerikleridir. Bu doğrultuda yapılan 

araştırmada, Türkiye’de faaliyet gösteren KF platformlarındaki özetleyici proje metinleri veri 

kazıma teknikleriyle toplanmış ve analize hazır hale getirilmiştir. Sonrasında ise KF 

projelerinin metin içerikleri bir RNN modeli olan LSTM kullanılarak başarı etiketleriyle 

sınıflandırılmış ve değerlendirme metrikleriyle analiz edilmiştir. Parametre seçimleriyle birlikte 

kurulan modelin doğruluk oranı %96.18’dir. Çalışmanın sonuçları, KF projeleri için hazırlanan 

metinlerin karar destek sistemlerinde test edilebileceğini göstermektedir.   

Anahtar Kelimeler: Kitle Fonlaması, Metin Madenciliği, Sinir Ağları, Derin Öğrenme, Uzun-

Kısa Süreli Bellek. 

ANALYSIS OF PROJECT TEXT CONTENTS WITH LSTM IN 
CROWDFUNDING 

Crowdfunding (CF) are web platforms that enable projects to be funded and implemented with 

funding from communities. Thousands of business ideas are successfully implemented with 

various attributes by using these platforms worldwide every year. One of the attributes that 

most affect the success of CF is the text content in the projects. In the research conducted in 

this direction, the summary project texts in the CF platforms operating in Turkey were collected 

by data scraping techniques and made ready for analysis. Afterwards, the text contents of the 

CF projects were classified with success tags using an RNN model, LSTM, and analyzed with 

evaluation metrics. The accuracy rate of the model established with the parameter selections is 

96.18%. The results of the study show that the texts prepared for CF projects can be tested in 

decision support systems. 

Keywords: Crowdfunding, Text Mining, Neural Networks, Deep Learning, Long-Short Term 

Memory. 
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İŞGÜCÜ PİYASALARINDA YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 
PROGRAMLARININ FARKINDALIĞI: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

VE TÜRKİYE’DEKİ İŞ İLANLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME 

Bahadır Aktaş, Neşe Baz Aktaş, Adem Akbıyık 

Sakarya Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi 

Bu çalışma Türkiye işgücü piyasasında yönetim bilişim sistemleri (YBS) bölüm mezunlarına 

odaklanan iş ilanları üzerinden işverenlerin beklentilerini ve YBS algısını açıklamaya 

çalışmaktadır. Türkiye’deki önemli iş ilanı platformlarından YBS mezunlarına odaklanan iş 

ilanları metni web kazıma yöntemi ile toplanmış, ardından bilgisayar destekli nitel veri analiz 

yöntemlerinden yararlanarak içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında YBS 

bölümünün birlikte ele alındığı bölümler incelenmiş ve Türkiye’de YBS mezunlarından 

beklenen yetkinlikler YBS alanının teorik temellerinin atıldığı Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD)’ndeki YBS iş ilanları ile karşılaştırmalar yapılarak sunulmaktadır. Böylece 

üniversitelerin YBS müfredatlarında olması gereken içeriklerin belirlenmesi, birlikte ele alınan 

bölümlerin ortaya konması, bölümler arası ders alımları, Çift Anadal ve Yandal programları 

planlanması konularında karar vericilere katkı sunması öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), YBS Kariyer, İş İlanı, İçerik Analizi. 

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS AWARENESS IN THE 
LABOR MARKET: AN EVALUATION BASED ON JOB ADVERTS IN USA 

AND TURKEY 

This paper examines the employers' expected skills and perception of MIS through job adverts 

directed towards MIS graduates in the labor market. We collected job adverts aimed at MIS 

graduates from popular online platforms using the web scraping method, and we analyzed the 

data using computer-aided qualitative data analyze software. The collected data includes 

company and sector information, company location, offered job position, and job advert details. 

Our study presents the competencies expected from the MIS graduates in Turkey and it 

compares the MIS job postings from the United States, where the theoretical foundations of the 

MIS field are laid, with the jobs from Turkey The study also addresses other departments 

mentioned in MIS job adverts. Thus, our study will have several contributions for policymakers 

in determining the MIS curriculum, revealing departments discussed together, and planning 

interdepartmental course selections, Double Major, and Minor programs. 

Keywords: Management Information Systems (MIS), MIS Careers, Job Adverts, Content 

Analysis. 
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DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ TELESKOBU İÇİN ASTRONOMİK 
GÖZLEM TÜRÜ BELİRLENMESİ 

Ömer Yavuz, Ersin Karaman, Cahit Yeşilyaprak 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi 

Bu çalışmada Doğu Anadolu Gözlemevi’nin yerel özellikleri ve mevcut gözlem şartları dikkate 

alınarak belirlenen astronomik gözlem türünün tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda öncelikle eğitim setini oluşturulan veriler, uzman görüşü doğrultusunda 

etiketlenmiştir. Sonrasında iki sınıf ve dört sınıflı veriler üzerinde dört farklı algoritma 

kullanılarak tahminler yapılmıştır. Çalışma sonucunda, her bir güne ait veriler için uygun 

gözlem türü tahmin edilerek makine öğrenmesi algoritmalarının performansı ölçülmüştür. 

Yapılan tahminlerde iki sınıflı veriler için algoritmaların %95’in üzerinde başarım sağladığı 

görülse de dört sınıflı veriler üzerinde Naive Bayes ve K En Yakın Komşu algoritmalarının 

başarımlarında düşüş görülmüştür. Sonuç olarak yapılan tahmin çalışmalarının gözlemevlerinin 

etkili ve verimli kullanımına yönelik katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Astronomik Gözlem Türü, Doğu Anadolu Gözlemevi, Makine Öğrenmesi. 

DETERMINATION OF THE ASTRONOMIC OBSERVATION TYPE FOR 
THE EASTERN ANATOLIA OBSERVATORY TELESCOPE 

In this study, it is aimed to estimate the type of astronomical observation determined by 

considering the local characteristics and current observation conditions of the Eastern Anatolia 

Observatory. For this purpose, first of all, the data that created the training set were labeled in 

line with the expert opinion. Afterwards, predictions were made on two-class and four-class 

data using four different algorithms. As a result of the study, the performance of machine 

learning algorithms was measured by estimating the appropriate observation type for the data 

of each day. Although it is seen that the algorithms provide over 95% performance for two-

class data, the performance of Naive Bayes and K Nearest Neighbor algorithms has decreased 

on four-class data.  As a result, it is thought that the estimation studies will contribute to the 

effective and efficient use of observatories. 

Keywords: Astronomical Observation Type, Eastern Anatolia Observatory, Machine Learning. 

  



 

 

8. INTERNATIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS CONFERENCE 2021 

MARMARA UNIVERSITY / ISTANBUL 50 

 

 

 

 

 

SOFTWARE DEVELOPMENT/ 
YAZILIM GELİŞTİRME 

  

22/10/2021, Friday, 11:30-12:30, C Block, Unit C408 



 

 

8. ULUSLARARASI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONFERANSI 2021 

51 MARMARA ÜNİVERSİTESİ / İSTANBUL 

 COVID-19 VERİLERİYLE BÜYÜK VERİ ANALİZİ: WEB TABANLI İŞ 
ZEKASI UYGULAMASI 

Serkan Alıcı, Ekin Akkol, Yılmaz Gökşen 

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Covid-19 pandemisi tüm dünyayı etkisi altına almış ve insanların sosyal hayattan soyutlanması, 

psikolojik sorunlar, işsizlik, bir çok alanda üretimin durması, yüksek enflasyon gibi ciddi 

sorunlarla karşılaşılmasına yol açmıştır. Salgının bir an önce kontrol altına alınması ve 

insanların yaşam standartlarının pandemi öncesi durumlarına gelmesi için salgına karşı 

uygulanacak olan politikalar çok büyük önem arz etmektedir. Günümüzde bu Politikaların 

belirlenmesinde bilgi teknolojileri büyük rol oynamaktadır. Bilgi teknolojileri ile mevcuttaki 

veriler yararlı bilgilere hızlıca dönüştürülebilmekte ve görselleştirilerek karar vericilere en hızlı 

şekilde sunulabilmektedirler. Bu çalışma kapsamında Kaggle üzerinden elde edilen Covid-19 

verileri büyük veri perspektifinde analiz edilmiş ve karar vericilere destek olabilecek web 

tabanlı bir iş zekası uygulaması geliştirilmiştir. Çalışmanın amacı giderek büyümekte olan 

Covid-19 verilerinin veri büyüklüğünün yaratacağı problemlerden uzak, etkin şekilde 

raporlanabileceği bir çerçeve ortaya koymaktır.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19, İş Zekası, Web Uygulaması, Büyük Veri Analizi, Veri 

Görselleştirme. 

BIG DATA ANALYSIS WITH COVID-19 DATA: WEB BASED BUSINESS 
INTELLIGENCE APPLICATION 

The Covid-19 pandemic has affected the whole world and has led to serious problems such as 

isolation of people from social life, psychological problems, unemployment, production 

stoppage in many areas, and high inflation. Policies to be implemented against the epidemic are 

critical in order to bring the epidemic under control as quickly as possible and restore people's 

living standards to pre-pandemic levels. Today, information technologies play a major role in 

determining these Policies. With information technologies, existing data can be quickly 

transformed into useful information and presented to decision makers in the fastest way possible 

by visualizing them. Within the scope of this study, Covid-19 data obtained from Kaggle was 

analyzed in the perspective of big data and a web-based business intelligence application that 

could support decision makers was developed. The aim of the study is to present a framework 

in which the growing Covid-19 data can be reported effectively, away from the problems caused 

by the data size. 

Keywords: Covid-19, Business Intelligence, Web Application, Big Data Analysis, Data 

Visualization. 
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MUTLU PAZARLAMA YAZILIM GEREKSİNİMLERİ ANALİZİ 

Esra Kahya Özyirmidokuz, Kumru Uyar 

Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi 

Pazarlama ile ilgili bir yazılım sistem kalitesini artırmak için, tüketici geribildirimleri sistem 

tasarımı sırasında değerlendirilmelidir. Bu araştırmanın amacı tüketicilerin kullanacağı iyi-

olma yazılımları ile ilgili gereksinimlerini keşfetmektir. Tüketicilerin yazılım ile mutluluklarını 

nasıl artırabilecekleri ve ikna teknolojileri ile oyunlaştırma teknikleri dahil tüketicileri sistemde 

tutan ve mutluluklarını etkileyen detaylar irdelenmektedir. Çalışmada karma araştırma yöntemi 

uygulandı. Yapılan tematik analiz sonucunda, katılımcıların bahsettikleri bir pazarlama iyi-

olma uygulamasının mutlu eden özelliklerinin yanı sıra, işlevsel özellikleri, interaktif özellikleri 

ve ürün-fiyat özellikleri ayrı temalarda gruplandırıldı.  

Anahtar Kelimeler: Yazılım Gereksinimler Analizi, Pazarlama, İyi-Olma, Dijital Motivasyon, 

İkna Teknolojisi, Oyunlaştırma. 

SOFTWARE REQUIREMENTS ANALYSIS OF A HAPPY MARKETING 
SYSTEM 

To improve the quality of a marketing-related software system, costumer feedback should be 

considered during system design. The purpose of this research is to explore costomers' needs 

for well-being software. Details that keep customers in the system and affect their happiness, 

including how customers can increase their happiness with software, and the use of persuasive 

technologies and gamification techniques in marketing system are examined. Mixed research 

method was used in the study. As a result of the thematic analysis, the functional features, 

interactive features and product-price features of a marketing well-being application that the 

participants mentioned were grouped under separate themes as well as the software features 

that lead customers to happiness. 

Keywords: Software Requirements Analysis, Marketing, Well-being, Digital Motivation, 

Persuasive Technology, Gamification. 
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DevOps ADOPTION PRINCIPLES AND GUIDLINES  

Judi Sekban, Mehmet Nafiz Aydın 

Kadir Has University, Kadir Has University 

Abstract: Adopting DevOps methodology takes a certain perspective (i.e., theoretical 

framework, theoretical underpinnings) besides the practical experience. While a sheer number 

of studies have extensively addressed different aspects of theoretical frameworks, such as the 

underlying concepts and associated challenges, there is limited research on how to incorporate 

practitioners’ ground truth (community of practices) into methodological and theoretical 

accounts related to DevOps. In particular, we explore what and how DevOps practices and 

methods are adopted in a real-world context. Hence, this paper is a contribution where the best 

of two worlds (community of practice and body of knowledge) is aligned. That is, theoretical 

understandings and practitioners’ viewpoints are employed in order to come up with the best 

and most appropriate approach of adopting according to organizations’ contexts and objectives. 

We identify a number of aspects that can provide a basis for the guideline supporting for 

DevOps adoption process. Practical and theoretical implications of the findings are discussed 

further.  

Keywords: DevOps Adoption, DevOps General Principles, Adoption Guidelines, Software 

Development. 

DevOps ADOPTION PRINCIPLES AND GUIDLINES 

DevOps metodolojisini benimsemek, pratik deneyimin yanı sıra belirli bir bakış açısı (yani 

kuramsal çerçeve, teorik temeller) gerektirir. Çok sayıda çalışma, temel kavramlar ve ilgili 

zorluklar gibi bilgi çerçevelerinin farklı yönlerini kapsamlı bir şekilde ele almış olsa da, 

uygulayıcıların temel gerçeğinin (uygulamalar topluluğu) DevOps ile ilgili metodolojik ve 

teorik temelleri nasıl dahil edileceğine dair sınırlı araştırma vardır. Bu çalışma, vaka özelinde 

DevOps uygulamalarının ve yöntemlerinin ne ve nasıl benimsendiğini araştırıyoruz. Bu 

nedenle, bu makale iki dünyanın (Uygulayıcı Topluluğu ve Kuramsal Bilgi Kaynağı) en 

iyilerinin hizalanmasına bir katkı sunmaktadır. Diğer bir ifade ile, kuramsal ve uygulayıcıların 

bakış açıları, her bir organizasyonun bağlamına ve hedeflerine göre en iyi ve en uygun 

yaklaşımı benimsemesi dikkate alınmıştır. DevOps benimseme sürecini destekleyen kılavuz 

için bir temel sağlayabilecek temel hususlar belirlinmiştir. Bulguların pratik ve teorik 

çıkarımları ayrıca tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: DevOps Benimseme, DevOps Genel İlkeleri, Benimseme Yönergeleri, 

Yazılım Geliştirme. 
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YABANCI TURİSTLERİN TÜRKİYE’DEKİ TURİZM DESTİNASYON 
TERCİHLERİNİN ODAK PAZAR SEÇİMİNE YÖNELİK ANALİZ EDİLMESİ 

Bünyamin Göl, Çiğdem Tarhan 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Türkiye, yabancıların tatil ya da iş ziyareti amacı ile tercih ettiği önemli destinasyonların 

başında gelmektedir. Turistler için global ölçekte bakıldığında Türkiye kendi başına bir turizm 

destinasyonu olsa da turizm özelliklerine göre farklı iller ve bölgeler öne çıkmaktadır. Yabancı 

turistlerin tercihleri dikkate alındığında 15 il farklı turizm özellikleri ile dikkat çekmekte, yoğun 

şekilde turist ağırlamaktadır. Turizm destinasyonu dediğimizde aslında bir cazibe ve ilgi alanı 

oluşturmuş bölgeler kastedilmektedir. Sunulan hizmete göre farklı ülke vatandaşlarının farklı 

illeri tercih ettiği Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde görülmektedir. Bu çalışmada 

turizm bakanlığının TÜİK üzerinden sunduğu verilerdeki kısıtlar dikkate alınarak iller 

destinasyon olarak kabul edilmiş ve turistler tarafından tercih edilen il, turistlerin ülkesi, 

ortalama geceleme sayıları, Gelen turist sayıları ve toplam geceleme sayıları üzerinden veri 

görselleştirme ve analiz yapılmıştır. Çalışmanın amacı Tablaeu yazılımı kullanılarak, 

destinasyon hedef pazar eşleştirmesi yapmaya yardımcı olacak bir iş analitiği karar destek 

sistemi modeli oluşturmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Veri Analizi, Veri Görselleştirme, İş Analitiği, Destinasyon, Turizm. 

ANALYSIS OF FOREIGN TOURISTS' TOURISM DESTINATION 
PREFERENCES IN TURKEY FOR FOCUS MARKET SELECTION 

Turkey is one of the most important destinations preferred by foreigners for vacation or business 

visits. Although Turkey is a tourism destination on its own, different provinces and regions 

stand out according to tourism characteristics. Considering the preferences of foreign tourists, 

15 provinces attract attention with their different tourism features and host tourists intensively. 

When we say tourism destination, we mean regions that have created an area of attraction and 

interest. It is seen in the data of the Turkish Statistical Institute (TUIK) that citizens of different 

countries prefer different provinces acording to the service provided. In this study, the 

constraints in the data provided by the Ministry of Tourism   through TUIK have taken into 

consideration, the provinces were accepted as destinations and data visualization and analysis 

were made on the province preferred by the tourists, the country of the tourists, the average 

number of overnight stays, the number of incoming tourists and the total number of overnight 

stays. The aim of the study is to create a business analytics decision support system model that 

will help to match the destination to target market using Tablaeu software. 

Keywords: Data Analysis, Data Visualization, Business Analytics, Destination, Tourism. 
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KÜMELEME VE TASARRUF ALGORİTMASI YARDIMIYLA SİPARİŞ 
TOPLAMA PROBLEMİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA 

Serkan Eti, Mehmet Nuri İnel 

İstanbul Medipol Üniversitesi, Marmara Üniversitesi 

Günümüzde tüketiciler ürün satın almakta daha çok çevrimiçi kanalları tercih etmektedir. Bir 

veya birden fazla kaynaktan toplanan siparişlerin büyük depolardan toplanması ve 

paketlenmesi bir problem oluşturmaktadır.  Şirketler büyük depolardan bu tip sipariş toplama 

kararlarında daha hızlı hareket etmek zamandan ve emekten tasarruf sağlayacak hesaplamaları 

uygulama ihtiyacı içerisindedirler. Bu amaçla, söz konusu problemin çözümünde istatistiksel 

ve analitik olarak kolay öğrenilebilir ve uygulanabilir olması açısından tasarruf algoritması ve 

kümeleme yöntemini içeren karma bir yöntem kullanımı önerilmiştir. Önerilen bu yöntem 

sayesinde karmaşık, çok sayıda sipariş ve ürün içeren sipariş listesi hızlı ve optimal şekilde 

depodan toplanması hazır hale getirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde 

simülasyon yardımıyla elde edilen 400 adet sipariş kullanılmıştır. Analizden elde edilen 

sonuçlara göre bütün siparişler toplam 9 tur ile tamamlandığı ortaya çıkarılmıştır. Çalışmanın 

farklı bir sonucu ise, iki farklı algoritma kullanılarak rotaların belirlenmesinde hızlı bir sürecin 

elde edilmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Tasarruf Algoritması, Kümeleme, Optimizasyon, Sipariş Toplama 

Problemi. 

AN EMPIRICAL APPLICATION ON THE ORDER PICKING PROBLEM 
WITH CLUSTERING AND SAVINGS ALGORITHM  

Today, consumers prefer online channels to buy products. The collection and packaging of 

orders collected from one or more sources from large warehouses poses a problem. Companies 

need to act faster in such order picking decisions from large warehouses and apply calculations 

that will save time and effort. For this purpose, a hybrid method including saving algorithm and 

clustering method has been proposed in order to be easy to learn and applicable statistically and 

analytically in the solution of the problem. Thanks to this proposed method, it is aimed to make 

the order list ready to be collected from the warehouse in a fast and optimal way, including a 

complex, large number of orders and products. In the application part of the study, 400 orders 

obtained with the help of simulation were used. According to the results obtained from the 

analysis, it was revealed that all orders were completed with a total of 9 rounds. Another result 

of the study is that a fast process is achieved in determining the routes using two different 

algorithms. 

Keywords: Saving Algorithm, Clustering, Optimization, Order Picking Problem. 
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E-BELGE YÖNETİMİNDE ÖZEL ENTEGRATÖR SEÇİM KRİTERLERİNİN 
FUCOM YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hakan Aşan, Ejder Aycin, Onur Doğan 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi  

Hızla dijitalleşen dünyada, kurumlar iş süreçlerini sanal ortama aktarma konusunda hamleler 

yapmaktadırlar. Bu hamleler hem işletmelerin bulunduğu iş ortamları hem de devlet tarafından 

teşvik edilmektedir. Yönetim sistemlerinde elektronik belgeler ile ilgili işlemler özel 

entegratörler ile de yapılabilmektedir. Bu sayede, az maliyet ile hızlı, kolay ve değişikliklere 

uyumlu bir entegrasyon süreci söz konusu olabilmektedir. Bu anlamda özel entegratör seçimi 

önemlidir.  

Bu çalışmada özel entegratörlerin seçim kriterlerinin Tam Tutarlılık Yöntemi (FUCOM) ile 

değerlendirilmesi yapılmıştır. Böylelikle kriterlerin önem düzeyleri belirlenmiş ve karar 

vericilere sunulmuştur. Sonuçlara göre kurumsal kaynak planlamasına uygunluk en önemli 

kriter olarak ortaya çıkmış iken, uygulama programlama arayüzü desteği ise en az öneme sahip 

seçim kriteri olarak tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: E-Belge, Özel Entegratör, Tam Tutarlılık Yöntemi. 

EVALUATION OF THE AUTHORIZED INTEGRATOR SELECTION 
CRITERIA IN E-DOCUMENT MANAGEMENT BY USING FUCOM 

Organizations are making some moves to transfer their business processes to the digital 

environment in this rapidly digitizing world. These kind of moves are encouraged both by the 

business environments and by the government. Transactions related to electronic documents in 

management systems can also be done with private integrators. Thus, a fast, easy and adaptable 

integration process can be achieved with low cost. In this sense, the selection of a private 

integrator is substantial. 

In this study, the selection criteria of private integrators were evaluated with the Full 

Consistency Method (FUCOM). Thus, the importance levels of the criteria were determined 

and presented to the decision makers. According to the results, while compliance with 

enterprise resource planning emerged as the most important criterion, on the other hand the 

application programming interface support was determined as the least important selection 

criterion. 

Keywords: E- Document, Authorized Integrator, Full Consistency Method (FUCOM). 
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SAP SİSTEMİNDE KARLILIK TABANLI AĞ OPTİMİZASYONU: ÇİMENTO 
SEKTÖRÜNDE BİR DURUM ÇALIŞMASI 

Eren Esgin, Volkan Özay, Görkem Özkan 

MBIS R&D Center, MBIS R&D Center, MBIS R&D Center 

Bu makalede satış, nakliye ve üretim planlama verileri ve olası kısıtlar açısından karlılığı 

maksimize eden talep noktası:üretim yeri cinsinden optimum ürün ikmal tayinlerini bulmak için 

bir Ağ Optimizasyonu çözümü önerilmiştir. Durum çalışmasında belirtildiği gibi; Ağ 

Optimizasyonu çözümü katkı marjını ortalama %2.35 oranında artırarak görece yüksek yatırım 

getirisi sağlamıştır. Önerilen çözüm SAP, optimizasyon mantığı ve Microsoft Power BI 

bileşenlerini kapsayan geniş bir çözüm mimarisinde yalın bir optimizasyon deneyimi sunar. 

Ayrıca, işletmeler bu çözüm yardımıyla manuel, zaman alıcı ve hataya açık veri hazırlama 

operasyonları yerine varyans analizi ve varsayımsal senaryo değerlendirmesi gibi katma değerli 

işlere odaklanabileceklerdir.  

Anahtar Kelimeler: İş Planlaması, Tamsayılı Programlama, Karlılık Tabanlı Ağ 

Optimizasyonu, SAP, Varyans Analizi, Varsayımsal Senaryo Değerlendirmesi.  

PROFITABILITY BASED NETWORK OPTIMIZATION AT SAP SYSTEM: A 
CASE STUDY IN CEMENT INDUSTRY  

In this paper, a Network Optimization solution is proposed to find the optimal demand 

point:plant assignments at product replenishment that maximize the profitability with respect 

to sales, transportation and production planning data and potential constraints. As stated in the 

case study, Network Optimization solution has increased contribution margin by an average 

value of 2.35% that resulted in relatively high return-on-investment. Proposed solution ensures 

a lean optimization experience over a wide solution architecture that covers SAP, optimization 

logic and Microsoft Power BI components. Additionally, organizations can concentrate on 

more value adding operations such as variance analysis and what-if scenario evaluation rather 

than manual, time consuming and error-prone data preparation by the help of this solution.  

Keywords: Business Planning, Integer Programming, Profitability Based Network 

Optimization, SAP, Variance Analysis, What-if Scenario Evaluation. 
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AKILLI BAKIMDA YENİ BİR YAKLAŞIM:                                                                                              
GERÇEK ZAMANLI YEDEK PARÇA TAHMİNLEME ÇÖZÜMÜ 

Eren Esgin, Volkan Özay, Görkem Özkan 

MBIS R&D Center, MBIS R&D Center, MBIS R&D Center 

Satış sonrası müşteri hizmetleri, kaliteli yedek parça hizmetleri ve uygun fiyatlar ile hedef 

müşterileri memnun etmeye çalışmaktadır. Sıkça tekrarlayan müşteri ziyaretleri operasyonel 

maliyetlerde önemli artışlara neden olurken, bu yanıltıcı politika uzun vadede kurumsal itibarı 

da bozabilir. Akıllı bakım bağlamında yedek parça tahminleme çözümü, C4.5, Apriori 

algoritmaları ve ağırlıklandırılmış k-en yakın komşuluk (kNN) uyarlamalarını birleştiren hibrit 

bir sınıflandırma modeli ile sorumlu teknik servise proaktif olarak en olası yedek parçayı önerir. 

Deneysel sonuçlara göre, önerilen yaklaşımın insan düzeyindeki yedek parça tahminleme 

performansını yaklaşık iki katına çıkardığını göstermektedir. En iyi model konfigürasyona göre 

SAP sisteminde televizyon ürün grubu için gerçek zamanlı yedek parça tahminleme çözümü 

canlı kullanıma alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sınıflandırma, Akıllı Bakım, SAP, Gerçek Zamanlı Yedek Parça Tahmini, 

Ağırlıklandırılmış k-En Yakın Komşuluk. 

A NEW APPROACH IN INTELLIGENT MAINTENANCE:                                                                        
SPARE PART PREDICTION SOLUTION ON REAL TIME BASIS 

After sales customer services attempt to satisfy target customers by qualified spare part services 

and affordable prices. While undesirable repetitive customer visits result in significant increase 

at operational costs, this misleading policy may deteriorate organizational goodwill at long run. 

In the context of intelligent maintenance, spare part prediction solution proactively proposes 

the most probable spare part to the responsible technical service by a hybrid classification model 

that combines C4.5, Apriori algorithms and weighted k-Nearest Neighbor (kNN) adaptations. 

The experimental results demonstrate that proposed approach approximately doubles the 

human-level performance at spare part prediction scenario. According to best runtime 

configuration analysis, a real time spare part prediction model has been deployed for television 

product group at the client’s SAP system. 

Keywords: Classification, Intelligent Maintenance, SAP, Spare Part Prediction on Real Time 

Basis, Weighted k-Nearest Neighbor. 
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DIGITAL MATURITY, DIGITAL INNOVATIONS AND DIGITAL SKILLS 

Levent Çallı, Büşra Çallı 

Sakarya University, Sakarya University 

Digital maturity models enable evaluating an organization’s existing positioning and 

capabilities for digitalization and provide identifying necessary capabilities. This study explores 

the current digital maturity level of small and medium-sized enterprises (SMEs) in a developing 

country setting by concentrating on Turkish SMEs. Despite the increasing importance of digital 

transformation, empirical research on factors associated with digital maturity is scarce. As a 

result of exploring a knowledge gap, this study concentrates on two individual factors (digital 

skills and risk aversion of the owner/manager) and one organizational factor (digital 

innovations) and their link with the digital maturity level of SMEs. The findings represent that 

the digital maturity level of organizations increases by the digital skills of the owner/manager, 

and organizations with risk-averse owners/managers are more likely to demonstrate lower 

levels of maturity. Besides, it is also explored that digital innovations performance is correlated 

with the digital maturity and digital skills of the owners/managers. 

Keywords: Digital Maturity, Digital Innovations, Digital Skills. 

DİJİTAL OLGUNLUK, DİJİTAL YENİLİKLER VE DİJİTAL BECERİLER 

Dijital olgunluk modelleri, işletmelerin dijitalleşme bakımından mevcut durumunun ve 

yeteneklerinin değerlendirilerek dijital dönüşüm yolundaki gerekli becerilerin tespit edilmesini 

sağlamaktadır. Bu çalışma, Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'lere) 

odaklanarak gelişmekte olan bir ülke ortamındaki KOBİ'lerin mevcut dijital olgunluk 

düzeylerini araştırmayı amaçlamaktadır. Dijital dönüşümün artan önemine rağmen, dijital 

olgunlukla ilişkili faktörler üzerine yapılan ampirik araştırmalar azdır. Bu alandaki eksikliğin 

keşfedilmesinin bir sonucu olarak, bu çalışma iki bireysel (sahibinin/yöneticinin dijital 

becerileri ve riskten kaçınma) ve bir örgütsel faktöre (dijital yenilikler) ve bunların KOBİ'lerin 

dijital olgunluk düzeyi ile bağlantısına odaklanmaktadır. Bulgular, işletme sahibi/yöneticinin 

dijital becerileri ile işletmelerin dijital olgunluk düzeyinin arttığını ve riskten kaçınan işletme 

sahipleri/yöneticilere sahip kuruluşların daha düşük olgunluk düzeyleri sergileme olasılığının 

daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca, dijital inovasyon performansının, 

sahiplerin/yöneticilerin dijital olgunluğu ve dijital becerileri ile ilişkili olduğu da keşfedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Olgunluk, Dijital Yenilik, Dijital Beceriler. 
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DIGITAL ACCEPTANCE IN COVID-19 OUTBREAK AND BEYOND: 
RESEARCH ON BANKING INDUSTRY 

Naciye Güliz Uğur 

Sakarya University 

Social life and the behavior of individuals have inevitably changed as a result of the coronavirus 

pandemic. This situation also has noticeable consequences for the banking world. The banks 

were allowed to remain open during the lockdown. Nonetheless, many credit institutions have 

closed some branches or significantly reduced the counter's opening times. In recent times, an 

assertion has been heard that digital offers and channels in banking will experience a significant 

and lasting increase in acceptance due to the positive user experiences made during the 

lockdown. However, is that the case? Did the number of logins for e-banking and mobile 

banking increase in this first phase? Are there more calls to the call centers? Furthermore, do 

customer advisors have more telephone contact with their customers? This research aims to 

present the first observations from an analysis of channel usage data from nine major banks in 

Turkey. 

Keywords: Customer Services, Call Center, Covid, Pandemic, Technology Acceptance. 

COVID-19 SALGININDA DİJİTAL KABUL VE ÖTESİ: BANKACILIK 
SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Koronavirüs salgını neticesinde sosyal yaşam ve bireylerin davranışları değişime uğramıştır. 

Bu durum bankacılık sektörü için de önemli sonuçlar doğurmaktadır. Sokağa çıkma yasağı 

esnasında bankaların açık kalmasına izin verilmiştir. Bununla birlikte, birçok finansal kurum 

bazı şubelerini kapatmış veya bankoların açık kalma sürelerini önemli ölçüde kısaltmıştır. Son 

zamanlarda sıkça söz edilen bir iddia, sokağa çıkma yasağı esnasında yaşanan olumlu kullanıcı 

deneyimleri sayesinde bankacılık sektöründeki dijital tekliflerin ve kanalların kabulünde 

önemli ve kalıcı bir artış yaşanacağıdır. Ancak, durum bu mu? Bu ilk aşamada e-bankacılık ve 

mobil bankacılık platformlarına giriş sayısı arttı mı? Çağrı merkezlerine daha fazla çağrı geliyor 

mu? Ayrıca, müşteri danışmanları müşterileri ile daha fazla telefon görüşmesi yapıyor mu? Bu 

araştırma, Türkiye'deki dokuz büyük bankanın kanal kullanım verilerinin analizinden hareketle 

bir takım istatistiksel bulgular ve yorumlar sunmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Müşteri Hizmetleri, Çağrı Merkezi, Covid, Pandemi, Teknoloji Kabul. 
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MANAGEMENT DESPITE VUCA: IN THE LIGTH OF MANAGER 
EXPERIENCES 

Naciye Güliz Uğur, E. Senem İşçioğlu, Başak Boyacı 

Sakarya University, Sakarya University, Sakarya University 

The predictability of events decreases rapidly; forecasts and past experiences as the basis for 

shaping the future lose their validity and relevance; the world is more complicated than ever. 

"One size fits all" and "best practice" were yesterday's catchwords, but now, rarely is something 

clearly or precisely determinable to allow us to use a standard process. The purpose of this 

research is to guide practitioners to evaluate the difficulties and solution alternatives brought 

by volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, known as VUCA. This research adopted 

qualitative research methods to support the practitioners for a more understandable and 

controllable VUCA world. Twenty managers from five medium-sized enterprises serving in 

different sectors were interviewed. Managers identified the methods and tools they used to 

control VUCA and valuable insights regarding VUCA-affected business and management 

environments. Recommendations that can benefit enterprises from different sectors have been 

compiled within the research results. 

Keywords: VUCA, Managers, Challenges, Solutions, Interview, Volatility, Ambiguity. 

VUCA ÇAĞINDA YÖNETİM: YÖNETİCİ DENEYİMLERİ PERSPEKTİFİ 

Günümüzde olayların öngörülebilirliği hızla azalmakta; geleceği şekillendirmenin temeli olan 

tahminler ve geçmiş deneyimler geçerliliğini ve alaka düzeyini kaybetmektedir. Dünya gün 

geçtikçe her zamankinden daha karmaşık bir hal almaktadır. "Tek beden herkese uyar" ve "en 

iyi uygulama" sloganları geçmişte kalmış, standart bir sürecin kullanımına izin verebilecek 

şekilde açık veya kesin olarak tanımlanabilen şeylerin sayısı azalmıştır. Bu araştırmanın amacı, 

VUCA olarak bilinen değişkenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklığın getirdiği zorlukları 

ve çözüm alternatiflerini değerlendirmede uygulayıcılara rehberlik etmektir. Bu araştırma, daha 

anlaşılır ve kontrol edilebilir bir VUCA dünyasında uygulayıcıları desteklemek için nitel 

araştırma yöntemlerini benimsemiştir. Farklı sektörlerde hizmet veren beş orta ölçekli 

işletmeden 20 yönetici ile görüşülmüştür. Yöneticiler, VUCA'yı kontrol etmek için 

kullandıkları yöntem ve araçları ve VUCA'dan etkilenen iş ve yönetim ortamlarıyla ilgili 

deneyim ve bilgilerini aktarmışlardır. Araştırma sonuçları içerisinde farklı sektörlerden 

işletmelere fayda sağlayabilecek öneriler derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yöneticiler, Zorluklar, Çözümler, Mülakat, Değişkenlik, Muğlaklık. 

 




