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TÜRKİYE'DE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 
ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK YAPISI VE 
SOSYAL AĞ ANALİZİ İLE ÇÖZÜMLEMESİ

*
Esma ERGÜNER ÖZKOÇ

ABSTRACT

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, b�bl�yometr�k yöntemler� kullanıp, Türk�ye'de yönet�m b�l�ş�m s�stemler� 
d�s�pl�n�n�n akadem�k gel�ş�m� üzer�ne fik�r sah�b� olmak ve belgeler yoluyla �l�şk�sel bağlantıları ortaya 
koymaktır. Çalışmada boylamsal b�r yaklaşımla, beş yıldır düzenl� olarak gerçekleşt�r�len Uluslararası 
Yönet�m B�l�ş�m S�stemler� Konferansı'nda sunulan tüm b�ld�r�ler �ncelenm�şt�r. Yönet�m B�l�ş�m 
S�stemler� (YBS) çalışma alanının çok d�s�pl�nl� yapısı neden�yle, bu alanda b�l�msel yayın üreten 
ün�vers�teler�n/ekoller�n sıklıkla hang� alt konulara yoğunlaştığının sosyal ağ anal�z�yle b�r har�tasının 
çıkarılmasının anlamlı olacağı düşünülmüştür. Bunun yanı sıra en sık atıf yapılan makaleler, en sık atıf 
yapılan derg�ler, en sık çalışılan alt çalışma konuları tesp�t ed�lm�ş olup bu b�ld�r�ler�n hazırlanması 
sürec�nde faydalanılan makaleler�n güncell�ğ� de y�ne bu çalışmada çözümlenm�şt�r. Bu anlamda 
çalışma bulguları, YBS alanının Türk�ye'dek� gel�ş�m� ve dünya �le rekabet� hakkında öneml� 
karşılaştırma ölçütler� sunmaktadır. Çalışma sonucunda, atıf yapılan derg�ler�n ve araştırmacıların 
dağılımı, çalışma konularındak� çeş�tlenme, atıf yapılan yayınların güncell�ğ�, araştırmacılar 
arasındak� �ş b�rl�ğ�n�n düzey� ve yayın üretmeye gönüllü ün�vers�teler�n sayısı g�b� faktörler d�kkate 
alınmış ve YBS alanının Türk�ye'de henüz akadem�k doygunluğa yeter�nce ulaşmadığı sonucuna 
varılmıştır.

Anahtar Kel�meler: yönet�m b�l�ş�m s�stemler�, ağ anal�z�, b�bl�yometr�

The aim of the study is to observe the academic development of the Management Information Systems 
(MIS) discipline in Turkey and reveal relational links through documents by using bibliometric methods. 
In this study, all the papers presented in the International Management Information Systems Conference, 
which have been conducted regularly for five years, have been examined with a longitudinal approach. 
Due to the multidisciplinary nature of the MIS, it is thought that it would be meaningful to create a map of 
the social network analysis of the sub-topics of universities/schools that produce scientific publications 
in this field. In addition, the most frequently cited articles, the most frequently cited sub-topics, and the 
actuality of the articles used in the preparation of these articles were also analysed. In this sense, the 
study findings offer important benchmarks for the development of the MIS field in Turkey and the 
competition with the world. In conclusion, some factors such as distribution of cited journals and 
researchers, the diversity in study topics, timeliness of cited publications, cooperation level between 
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researchers and number of universities focused on producing publications are considered. Finally, it has 
been concluded that the MIS scientific field has not yet reached the academic development sufficiently.

Keywords: management information systems, network analysis, bibliometric
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Bu çalışmanın amacı, Yönet�m B�l�ş�m S�stemler� d�s�pl�n�n�n b�bl�yometr�k 
açıdan Türk�ye'dek� gel�ş�m�n� �zlemek ve üret�len yayınlar �le alandak� etk�n aktörler 
arasındak� ağları ortaya koymaktır. Türk�ye'de yönet�m b�l�ş�m s�stemler� çalışma alanı, 
d�ğer b�rçok d�s�pl�ne kıyasla oldukça genç b�r çalışma alanı olarak kabul ed�leb�l�r. 
B�l�msel gel�ş�m�nde henüz emekleme devres�nde olan bu alanda akadem�k yayın 
üreten ve eğ�t�m öğret�m h�zmet� sağlayan ün�vers�te sayısının da son yıllarda artış 

B�l�msel b�r çalışma alanında sıklıkla çalışılan konular, sorunları açıklamak �ç�n 
kullanılan kuramlar, sıklıkla atıf yapılan öncü çalışmalar ve o alana kafa yoran ekol 
veya ün�vers�teler bu görünmez ağ yapısının b�rer unsurlarıdır (Culnan, 1986: 157). Bu 
nedenle alanda üret�len çalışmaların atıf veya kaynakça yapılarının başka b�l�msel 
çalışmalarca ele alınıp anal�z ed�lmes� hem çalışma alanının zeng�nl�k sev�yes�n� 
anlamayı sağlayacak hem de gelecekle �lg�l� alanın nereye evr�ld�ğ�n� ortaya 
koyab�lecekt�r (Rodr�guez ve Navarro, 2004: 981; Üsd�ken ve Pasadeos, 1992: 107). 

Akadem�k b�r çalışma alanının bel�rl� b�r olgunluk sev�yes�ne ulaşıp 
ulaşmadığının temel göstergeler�nden b�r tanes� bu alanda üret�len yayınların n�tel�ğ� ve 
yapısıdır. Çalışma alanlarındak� veya d�s�pl�nlerdek� gel�ş�m ve değ�ş�mler�n 
yorumlanab�lmes� �se ancak bu çalışmaların �çer�k bakımından anal�z�yle mümkün 
olab�l�r. Günümüz akadem�k dünyasında temel d�s�pl�nler�n veya b�l�m dallarının yanı 
sıra çok sayıda akadem�syen, çok d�s�pl�nl� b�r çalışma geleneğ�n� sürdürmekted�r. Son 
y�rm� yılda b�l�msel çalışmaların makro çalışma alanlarından daha spes�fik m�kro 
çalışma alanlarına �nd�rgenmes� çok daha fazla sayıda b�l�msel b�lg�n�n veya sorunun 
tartışılır olduğu b�r akadem�k dünya yaratmıştır. Daha açık b�r �fadeyle b�lg� ve 
teknoloj� çağının, toplumsal yaşamdak� yansımaları, çok sayıda farklı b�l�msel çalışma 
alanının b�rl�kte çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak her ne olursa olsun, yen� veya 
esk� tüm b�l�msel çalışma alanları, tar�h� süreçte farklı sorunlara cevap aramaları 
sebeb�yle değ�şen akadem�k gelenekler�n ortaya çıktığı b�r yapıyı ortaya çıkaracaktır. 
Her b�r çalışma alanı bu süreçte “gözle görülmeyen b�r ağı” tems�l edecekt�r (Culnan, 
1986: 156). B�rb�r�ne eklenerek büyüyen bu çalışma s�stem�, öncek� dönemdek� 
araştırmacıların yarım bıraktığı veya cevap bulamadığı sorunlara kend�ler�nden sonra 
gelenler�n cevap aradığı b�r çalışma geleneğ�n� yaratmaktadır. Dolayısıyla b�l�msel 
çalışma alanlarında b�rb�rler�n�n üzer�ne eklenerek büyüyen bu çalışma s�stem�, aynı 
zamanda çalışma alanının entelektüel tar�h�n� de bet�mleyecekt�r (Kırkbeşoğlu ve 
d�ğerler�, 2015: 110). 

1. G�r�ş



1. Evre - Ver� İşleme (1950'ler ve 1960'lar): Elektron�k Ver� İşleme S�stemler�

gösterd�ğ� söyleneb�l�r. Uluslararası YBS yazınına kıyasla Türk�ye'dek� mevcut durum, 
alınması ve kat ed�lmes� gereken mesafeler� ortaya koymak anlamında öneml� 
olacaktır. Bu kapsamda çalışmada YBS alanının entelektüel yapısı, b�bl�yometr� ve 
sosyal ağ anal�z� yöntemler�yle çözümlenmeye çalışılmıştır.

2. B�l�ş�m Teknoloj�ler� Alanının Evr�msel B�r Değerlend�rmes�

Çalışma ayrıca özgün olarak, b�bl�yometr�k anal�z�n devamında sosyal ağ 
anal�z�n� de kullanmaktadır. Hang� ün�vers�teler�n yönet�m b�l�ş�m s�stemler� çalışma 
alanındak� hang� alt çalışma konularını çalıştığı, b�r sosyal ağ anal�z� programı �le 
har�talandırılmış ve YBS çalışma alanındak� ağın merkez�nde ve per�fer�s�nde yer alan 
ün�vers�teler tesp�t ed�lm�şt�r. Bu anal�zler, b�l�msel çalışma alanının ne kadar dağınık 
veya yerleş�k olduğunu bet�mleyeceğ� g�b� alana yön veren öncü rol üstlenm�ş 
ün�vers�teler�n çabasını ortaya koyması bakımından da öneml� kabul ed�leb�l�r. 

B�l�ş�m teknoloj�ler� alanının evr�msel sürec� �ncelend�ğ�nde altı evren�n alanın 
entelektüel gel�ş�m�ne yön verd�ğ� gözlemlenmekted�r (O'Br�en ve Marakas, 2011: 10).

4. Evre - Stratej�k ve N�ha� Kullanıcı Desteğ� (1980'ler ve 1990'lar): N�ha� 
Kullanıcı B�lg�sayar S�stemler�, Üst Yönet�m B�l�ş�m s�stemler�, Uzman 
S�stemler, Stratej�k B�l�ş�m S�stemler�, Rekabet avantajı sağlamak �ç�n stratej�k 
ürün ve h�zmetler�n�n sunumu

Mevcut yapının anal�z�, aynı zamanda uluslararası yazının ne denl� tak�p 
ed�leb�ld�ğ�n� de sınayacaktır. Bu kapsamda yönet�m b�l�ş�m s�stemler� alanındak� en 
etk�n kongrelerden b�r tanes� olan Uluslararası Yönet�m B�l�ş�m S�stemler� 
Konferansında üret�len toplam 409 b�ld�r� �ç�n b�bl�yometr�k anal�z gerçekleşt�r�lm�şt�r. 
Bu anal�zler, (1) hang� ün�vers�teler�n yönet�m b�l�ş�m s�stemler� çalışma alanındak� 
hang� alt çalışma konularını çalıştığını, (2) ün�vers�teler arası b�l�msel �ş b�rl�kler�n�n 
boyutunu, (3) yazında en sık atıf yapılan ulusal ve uluslararası yazarları, (4) yazında en 
sık atıf yapılan derg�ler� ve (5) Uluslararası YBS konferansına en sık yayın gönderen 
ün�vers�teler�n b�rb�r�nden farklılaşan çalışma �lg�ler�n� de ortaya koyacaktır. 

5. Evre - E-T�caret ve T�caret (1990'lar ve 2000'ler): İnternet tabanlı e-t�caret ve 
e-t�caret s�stemler�

2. Evre - Yönetsel Raporlama (1960'lar ve 1970'ler): Yönet�m B�l�ş�m 
S�stemler�

6. Evre - Kurumsal Kaynak Planlama ve İş Zekâsı (2000'ler ve sonrası): 
G�r�ş�mc� ortak arayüz uygulamaları, ver� madenc�l�ğ� ve ver� görselleşt�rme, 
müşter� �l�şk�ler� yönet�m�, tedar�k z�nc�r� yönet�m�

1960'lara kadar b�l�ş�m s�stemler�n�n �şletmeler �çer�s�ndek� rolü ve önem� 
oldukça sınırlı ve yalın kalmıştır. İşlemeler�n temel üret�m süreçler�, kayıt tutma, 

3. Evre - Karar Destek (1970'ler ve 1980'ler): Karar Destek S�stemler�
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1980'l� yıllara gel�nd�ğ�nde b�l�ş�m s�stemler� �ç�n yen� roller ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Bu yen�l�kler�n başında m�krob�lg�sayarlar, modern yazılım uygulamaları 
ve telekomün�kasyon ağlarının hızlı gel�ş�m� gelm�şt�r. Bu �mkanlar, son kullanıcıların 
akt�f olarak b�l�ş�m s�stemler� sürec�ne dah�l olmasına yol açmıştır. Son kullanıcılar 
artık merkez� kurumsal b�lg� h�zmetler� departmanlarının dolaylı desteğ�n� beklemek 
yer�ne �ş gereks�n�mler�n� desteklemek �ç�n kend� b�lg� �şlem kaynaklarını 
kullanab�lm�şlerd�r (O'Br�en ve Marakas, 2011: 11).

Ancak 70'l� yıllarda, yönet�m b�l�ş�m s�stemler� tarafından üret�len b�lg�ler�n 
tamamının yönetsel kararların alınmasında tek başına yeterl� olmadığı anlaşılmıştır. 
Karar destek s�stemler�n�n ortaya çıktığı bu süreç, yönet�c�lere karar verme 
süreçler�nde destek olacak b�lg�sayar tabanlı b�l�ş�m s�stemler�n�n doğmasına yol 
açmıştır. Karar destek s�stemler�, karar verme sürec�nde yönet�c�lere etk�leş�ml� b�lg� 
desteğ� sağlayan b�lg�sayar destekl� b�lg� s�stemler�d�r (Hoşcan ve Şah�n, 2005). 
B�l�ş�m s�stemler�n�n yen� rolü, yönetsel kullanıcılara ver�ler�n ve modeller�n etk�n 
kullanımına bağlı karmaşık yönetsel problemler�n çözümünü sağlamıştır.

Bu yıllarda �k�nc�l olarak “üst yönet�m b�lg� s�stemler�” (execut�ve �nformat�on 
systems) kavramı ortaya çıkmıştır.  Üst yönet�m b�lg� s�stemler�, üst yönet�m 
tabakasında yer alanların, stratej�k kararlar alma, yürütme ve kontrol etme süreçler�n� 
kolaylaştıracak b�lg� �ht�yaçlarını karşılamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu b�lg� 
s�stem�, öneml� konumlardak� yönet�c�ler �ç�n departman bazında özet raporların 
hazırlandığı ve yönet�c�ler�n genell�kle kr�t�k sorulara cevap bulab�leceğ� stratej�k 
b�lg�ler�n yer aldığı b�r s�stemd�r.

Y�ne aynı süreçte üçüncü olarak, “Yapay Zekâ” (Art�fic�al �ntell�gence) 
tekn�kler�, �şletme b�lg� s�stemler�ne entegre olmaya başlamıştır. Mak�neler�n karmaşık 
problemlere �nsanlar g�b� çözümler üreteb�leceğ�ne yönel�k �nanç, 80'l� yılların �k�nc� 
yarısında b�l�ş�m s�stemler�yle �lg�l� çalışmaların odağına yerleşm�şt�r. Sah�b� adına 
hareket etmeye programlanmış akıllı yazılım araçları, kullanıcının ac�l �ht�yaçlarına 
göre kend�ler�n� uyarlayab�len s�stem fonks�yonları, sanal gerçekl�k uygulamaları, �ler� 
robot�kler ve doğal d�l �şleme g�b� s�stemler toplumsal yaşamda �nsan müdahales�ne 
olan �ht�yacı azaltacağının s�nyaller�n� verm�şt�r. Bu süreçte uzman s�stemler ve d�ğer 
b�lg� tabanlı s�stemler de b�l�ş�m s�stemler� �ç�n yen� b�r rol üstlenm�şt�r. Günümüzde 
uzman s�stemler, sınırlı alanlarda uzman tavs�yes� vererek kullanıcılara danışmanlık 
h�zmet� vereb�lmekted�r.

muhasebe ve d�ğer elektron�k ver� �şleme uygulamalarından oluşmaktaydı. Daha 
sonrak� süreçte, yönet�c�lere �şletme �ç�ndek� b�lg�ler�n raporlanması gerekl�l�ğ� ortaya 
çıkmıştır. Böylece, yönet�m b�l�ş�m s�stemler� (MIS) kavramı doğmuştur. Bu yen� rol, 
yönetsel son kullanıcılara yan� yönet�c�lere karar alma süreçler�nde �ht�yaç duydukları 
b�lg�ler� sağlayacak önceden tanımlanmış yönet�m raporlarının önceden sunulmasına 
�mkân sunmuştur (O'Br�en ve Marakas, 2011: 10).
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B�l�ş�m s�stemler� �ç�n öneml� yen� b�r aşama �se 1980'lerde ortaya çıkıp ve 
1990'larda da devam eden “Stratej�k B�lg� S�stemler�” (Strateg�c Informat�on Systems) 
sürec�d�r. B�lg� s�stemler�n�n stratej�k rolü, �şletmeler�n rak�pler� karşısında üstünlük 
kazanmasını sağlayacak ürün, h�zmet ve yeterl�l�kler�n gel�şt�r�lmes�nde b�lg� 
s�stemler�n�n ve teknoloj�s�n�n kullanılmasını kapsamaktadır. Stratej�k b�lg� s�stemler�, 
�şletme stratej�ler�n�n gel�şt�r�lmes� ve uygulanması sırasında, b�lg�y�, b�lg� 
dönüşümünü ve/veya b�lg�n�n �let�ş�m�n� kullanan araçlar olarak tanımlanmaktadır 
(Earl, 1993: 47). B�lg� s�stemler� ve teknoloj�ler� �şletmelerde stratej�k olarak, rekabet 
üstünlüğü kazanmak, ver�ml�l�ğ� ve performansı arttırmak, yönet�m ve örgütlerde yen� 
yöntemler gel�şt�rmek ve yen� �ş alanları yaratmak üzere kullanılab�l�r (Peppard, 1993: 
1).

1990'larda �nternet, �ntranetler, extranetler ve d�ğer b�rb�r�ne bağlı küresel ağların 
hızlı büyümes�, 21. yüzyılın başlarında �ş dünyasında b�l�ş�m s�stemler�n�n 

1990'ların ortalarından sonlarına doğru, “kurumsal kaynak planlama” 
(Enterpr�se Resource Plann�ng) s�stemler�n�n devr�mc� b�r şek�lde ortaya çıktığı 
görülmekted�r. Kurumsal kaynak planlama yazılımları sayes�nde, b�r �şletmen�n 
finansal kaynakları, tedar�k z�nc�r� operasyonları, raporlaması, üret�m� ve �nsan 
kaynakları faal�yetler� b�rb�rler�yle entegre b�ç�mde d�j�tal ortama taşınarak daha karlı 
ve uyumlu hale get�r�lmes� amaçlanmıştır. Otomasyon ve ver� yönet�m� yetenekler� 
sayes�nde kullanıcının daha doğru kararları daha hızlı şek�lde almasına yardımcı olur. 
Kurumsal kaynak planlama s�stemler�n�n bu anlamda en büyük avantajı, tüm b�lg�sayar 
tabanlı �şletme fonks�yonları �ç�n ortak ara yüzler yoluyla esnek stratej�k karar almayı 
sağlayacak ver� paylaşımı �mkânı sunmasıdır (O'Br�en ve Marakas, 2011: 11).

Y�ne son dönemlerde b�l�ş�m s�stemler�n�n rolünün “İş Zekasına” (Bus�ness 
Intell�gence) yöneld�ğ� b�r dönem �çer�s�nde olduğumuzu söylemek yanlış 
olmayacaktır. İş zekâsı, �şletmelerde stratej�k kararların alınması �ç�n kullanılab�lecek 
ver� ve b�lg�ler�n toplanmasına ve anal�z�ne odaklanan tüm uygulamaları ve 
teknoloj�ler� �fade eden b�r kavramdır. Günümüz �şletmeler�, değ�şen rekabetç� ortamda 
hayatta kalab�lmek ve hatta pazarda etk�n olab�lmek adına, operasyonel s�stemler�nden, 
bay�ler�nden, satış ve dağıtım kanallarından ve sosyal medyadan sayısız ver�y� 
kusursuz b�r şek�lde yorumlayıp en uygun yol har�tasını ç�zmek durumundadır. İht�yaç 
duyulan ver�ye er�ş�p bu ver�y� b�lg�ye dönüştürmey� sağlayan �ş zekâsı uygulamaları, 
�şletmeler�n eller�n� güçlend�rerek r�sk almadan doğru adımları atmasını 
kolaylaştırmaktadır. İş Zekası bu anlamda, b�r �şletmen�n ham ver�ler�n� anal�z etmek 
�ç�n kullandığı çeş�tl� yazılım uygulamalarının tümünü kapsayan, ver� madenc�l�ğ�, 
onl�ne anal�t�k �şleme, sorgulama ve raporlama dah�l olmak üzere b�rb�r�yle �lg�l� çeş�tl� 
akt�v�telerden oluşan b�r destek s�stem�d�r. F�rmalar karar verme, mal�yet düşürme ve 
yen� �ş fırsatlarını tanımlamanın yanı sıra, tedar�kç� ve müşter�lerle olan �l�şk�ler�n 
değer�n� daha objekt�f b�r b�ç�mde ölçülmes�n� sağlayarak, �şletmeler�n daha gerçekç� 
kararlar almasını sağlamaktadır.
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yetenekler�n� öneml� ölçüde gel�şt�rm�şt�r. Ayrıca bu süreçte b�l�ş�m s�stemler�n�n 
rolünde köklü b�r değ�ş�m meydana gelm�şt�r. İnternet tabanlı ve web destekl� 
�şletmeler �le global e-t�caret ve e-t�caret s�stemler� günümüz t�car� �şletmeler�n�n 
operasyonlarında ve yönet�m�nde yaygınlaşmıştır. B�l�ş�m s�stemler� günümüzde 
modern organ�zasyonda stratej�k b�r kaynak olarak sağlam b�r şek�lde 
kullanılmaktadır.

Şek�l 1 d�kkatl� �ncelend�ğ�nde b�l�ş�m s�stemler�n�n son 50 yıldak� evr�msel 
değ�ş�m� b�r öncek�n� dışlayan veya kullanılmaz noktasına get�ren b�r yapıda olmadığı 
fark ed�lecekt�r. Daha açık b�r �fadeyle b�rb�r�ne eklenerek gel�şen b�l�ş�m s�stemler� 
alanı, 50 yıllık b�r�k�m�n meyveler�n� ancak son yıllarda �şletmelere sunab�lecek 
n�tel�ğe ulaşmıştır. Bu nedenle �şletmeler �ç�n kr�t�k olan nokta, b�l�ş�m s�stemler�n� 
yüksek entegrasyon �le çok daha fazla kaynaktan elde ed�len, çok daha fazla ver�den 
yararlanacak şek�lde kullanmaktır. Bu bakış açısı �şletmelere, rekabetç� süreçte yen� 
yetenekler kazandıracağı g�b� değ�şen çevre şartlarına uyum sağlamada b�r esnekl�k de 
katacaktır.

Şek�l 1: B�l�ş�m S�stemler�n�n İşletme Yönet�m�ndek� Evr�msel Sürec�

Kaynak: O'Br�en ve Marakas, 2011: 10



B�bl�yometr�k anal�z, en bas�t tanımıyla �stat�st�ksel yöntemler yardımıyla 
b�l�msel çalışmaların �çer�ğ�ne �l�şk�n çözümlemeler�n yapılmasını �fade etmekted�r 
(Pr�tchard 1969: 349). B�bl�yometr�k anal�z türler�nden en b�l�nen� atıf anal�z� olup bu 
çalışmada da atıf anal�z� yöntem� kullanılmıştır. Atıf anal�z�n�n temel�, yazında öneml� 
kabul ed�len çalışmalardan daha fazla destek alındığı ve dolayısıyla araştırmacılar 
tarafından daha öneml� kabul ed�ld�ğ� varsayımına dayanmaktadır (Kırkbeşoğlu ve 
d�ğerler�, 2015: 113). Bu açıdan bakıldığında daha sık atıf yapılan çalışmaların, daha az 
atıf yapılanlara kıyasla o b�l�msel alan �ç�n daha öneml� ve etk�l� olduğu düşünülür 
(Taha� ve Meyer,1999; Culnan, 1986). B�r alandak� araştırmacıların ver�ml�l�ğ�, 
yayınların kullanım sıklıkları, yazının ne derece geçm�şe g�tt�ğ�, alandak� en ver�ml� 
araştırmacılar ve hang� çalışmalardan yıllara göre ne düzeyde faydalanıldığı g�b� 
sonuçlar elde etmek mümkündür. Bu anlamda, yazarlar, konular veya derg�ler 
kapsamında kümeler arası �l�şk�ler� anlamamızı sağlayan b�r yöntem olduğu 
söyleneb�l�r (P�lk�ngton ve L�ston- Heyes, 1999).

Kongredek� genel olarak on �k� alt çalışma konusu beş yıl boyunca temel 
alınmıştır. Bunlar; Elektron�k Uygulamalar, B�lg� Güvenl�ğ� ve B�l�ş�m Hukuku, Ver� 
Madenc�l�ğ�, Coğrafik B�lg� S�stemler�, İş Zekâsı ve Karar Destek S�stemler�, Yönet�m 
B�l�ş�m S�stemler�, B�lg� S�stemler�, Sosyal ve D�j�tal Medya, İnternet Teknoloj�ler�, 
Yapay Zekâ ve Mak�ne Öğren�m�, M�krodenetley�c�ler ve Uygulamalar, Yen� Trendler 
şekl�nded�r. Beş yıllık süre boyunca hakem değerlend�rmeler� net�ces�nde, bu alt 
konulara bağlı çok sayıda çalışma kongrelere gönder�lm�ş ve bunların b�r kısmının 
kongrede sunulması uygun bulunmuştur.

Uluslararası Yönet�m B�l�ş�m S�stemler� Konferansının alandak� düzenl� ve 
yerleş�k kongrelerden b�r� olması sebeb�yle bu kongredek� b�ld�r�ler üzer�ne b�r atıf 
anal�z� gerçekleşt�r�lmes� uygun görülmüştür. Uluslararası Yönet�m B�l�ş�m S�stemler� 
Konferansının, beş yıldır devam eden ve akadem�k kal�tes�n� her geçen yıl artıran b�r 
yapıya sah�p olması neden�yle YBS çalışma alanına �l�şk�n en tutarlı b�lg�ler� sunacağı 
öngörülmüştür. Ayrıca (1) kongren�n her yıl b�r başka ün�vers�te tarafından 
gerçekleşt�r�lmes�ne rağmen �çer�ğ�n�n değ�şmemes�, (2) kapsamı uluslararası 
olmasına rağmen hemen hemen tüm b�ld�r�ler�n yerl� araştırmacılar tarafından 
gerçekleşt�r�lm�ş olması, (3) farklı coğrafyalardan çok sayıda katılımcıya h�tap etmes�, 
(4) yönet�m b�l�ş�m s�stemler�n�n alt çalışma konularına �l�şk�n bağımsız oturumlar 
düzenlenmes� g�b� sebeplerden dolayı bu kongren�n çalışma odağına alınmasına karar 
ver�lm�şt�r.

a. B�bl�yometr�k Anal�z (Atıf Anal�z�)

Ver� toplama sürec�nde �lk olarak, beş kongren�n yayınlanmış b�ld�r� k�taplarına 
ulaşılmış ve tüm yayınlar (1) yayını gönderen yazarların ün�vers�teler�ne ve (2) bu 
yazarların hang� alt çalışma konusunu çalıştıklarına göre l�stelenm�şt�r. Daha sonra 

3. Yöntem ve Analiz
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Ver� toplama sürec�n�n �k�nc� aşamasında �se atıf anal�z�ne temel teşk�l edecek 
kaynakça �ncelemes� sürec�ne geç�lm�şt�r. Beş yıldır (2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018) 
aralıksız düzenlenen Uluslararası YBS konferansından yalnızca �k� konferansın (2016 
ve 2018 yılında düzenlenenler�n) tam met�n b�ld�r�lere yer verd�kler� tesp�t ed�lm�ş ve 
b�ld�r�ler�n kaynakçalarında yer ver�len yalnızca “makaleler” ve “Uluslararası YBS 
Konferansı b�ld�r�ler�ne” yapılan atıflar ver� toplama sürec�ne dah�l ed�lm�şt�r. 
Akadem�k derg�ler�n uzun süreçte per�yod�k olarak yayınlanıyor olması; derg�lerden 
faydalanma eğ�l�m� yoluyla bağımlılık düzey�n�n değ�ş�m�n� anlamayı kolaylaştırır 
(Kırkbeşoğlu ve d�ğerler�, 2015: 113). Aynı kapsama g�rd�ğ� düşünülen Uluslararası 
YBS Konferansı b�ld�r�ler� de bu nedenle araştırma kapsamına dah�l ed�lm�şt�r.

b. Sosyal Ağ Anal�z�

Özetle �lk aşamada aşağıdak� ver�ler�n toplanması amaçlanmıştır.

3. Hang� uluslararası araştırmacıların yayınları daha sık atıf alıyor? (Hang� 
araştırmacılar alanda daha fazla tak�p ed�l�yor veya popüler?)

Son aşamada �se bu beş yıllık döneme a�t yukarıdak� ver�lere a�t ağ har�taları 
oluşturulmuştur. Ağ har�taları �ç�n UCINET 6.0 sosyal ağ anal�z� programı 
kullanılmıştır.

1. Hang� ün�vers�teler ağırlıklı olarak hang� alt çalışma konularıyla (bkz. Ek1) 
�lg�len�yor? 

2. Hang� akadem�k derg�lere en sık atıf yapılıyor? (Hang� akadem�k derg�ler 
alanda daha yoğun tak�p ed�l�yor?)

kongrede yayınlanan b�ld�r�ler�n yazarları “ün�vers�teler” & “çalışma konularına” göre 
ayrı ayrı kodlanarak çapraz tablolar oluşturulmuştur. 

Sosyal ağ anal�z�, b�reyler, gruplar veya örgütler arasındak� �let�ş�m 
bağlantılarının doğasını tanımlayan b�r yöntem olup b�r �l�şk� ağının �ç�ndek� merkez� 
aktörler�, karşılıklı bağların gücünü/yoğunluğunu ve ağdak� gruplaşmaları b�l�msel 
olarak ortaya koyan b�r yöntemd�r (Hanneman, 2001; Wasserman ve Faust, 1994). Bu 
çalışmada atıf anal�z�ne ek olarak sosyal ağ anal�z� uygulanarak daha fazla sayıda 
bulguya ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Sosyal ağ çalışmalarında ver�ler, aktörler arasında �l�şk�n�n var olması 
durumunda 1, �l�şk�n�n olmaması durumunda 0 değer�n�n programa g�r�lerek ağ 
yapısının ortaya çıkarılması sağlanır (Borgatt� ve d�ğerler�, 2002; Hanneman, 2001). 
Bu �l�şk� puanlaması bazen 0-1 g�b� puanlar yer�ne ağırlıklandırılmış olarak (0-10 
şekl�nde) de g�r�leb�l�r. 

Ver� toplama sürec�nde de bel�rt�ld�ğ� g�b�, �lk olarak “ün�vers�teler�n”, “çalışma 
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konularına” olan �lg�s� merak ed�lmekted�r. Her b�ld�r�n�n, tüm yazarları kend� 
ün�vers�teler�n� tems�l etmekted�r. Bu kapsamda her b�r ün�vers�te �ç�n b�r sıklık 
alındığında, bu sıklıklar b�r ağırlıklandırmayı tems�l edecekt�r. Bu ağırlıklandırılmış 
ver�ler, UCINET 6.0 (Borgatt� ve d�ğerler�, 2002) programındak� çapraz tablolara 
g�r�lmek suret�yle �şlenm�şt�r.  

Çalışmada sosyal ağ anal�z� ölçümler�nden “derece merkez�l�ğ�” esas alınmıştır. 
Derece merkez�l�ğ� b�r aktörün (örneğ�n ün�vers�ten�n veya çalışma konusunun) sosyal 
ağın merkez�nde konumlanma dereces�n� göstermekted�r (Monge ve Contractor, 2001: 
443).

Çalışmada yalnızca hakeml� derg�lere ve Uluslararası Yönet�m B�l�ş�m 
S�stemler� B�ld�r�ler�ne yapılan atıflar değerlend�rmeye alınmıştır. Beş yıllık süreç �ç�n 
409 yayın �ncelenm�ş ve bu yayınların atıf yaptığı toplam 577 çalışmaya a�t yazar ve 
derg�ler ayrı ayrı l�steler hal�nde kodlanmıştır. B�r sonrak� aşamada �se beş yıllık dönem 
(2014-2018) �ç�n ağ matr�s� (ün�vers�te – çalışma konusu şekl�nde) ve sosyal ağ 
d�yagramları oluşturulmuştur.

4. Bulgular

Tablo 1'de atıf anal�z� sürec�nde toplanan ver�ler�n b�r özet� yer almaktadır. 
Tabloya göre 2014-2018 yılları arasında kabul ed�len 409 b�ld�r� 108 farklı 
ün�vers�teden katılımcı tarafından üret�lm�şt�r. Her ne kadar çok sayıda farklı 
ün�vers�teden araştırmacı katılmış dah� olsa bel�rl� ün�vers�teler�n yayın gönderme 
konusunda daha baskın olduğu görülmekted�r. Tablo 2 �ncelend�ğ�nde konferansa 
b�ld�r�yle katılım konusunda Atatürk Ün�vers�tes� ve Dokuz Eylül Ün�vers�tes�'n�n 
sosyal ağın daha merkez�nde olduğu görülmekted�r. Y�ne Tablo 1 �ncelend�ğ�nde 388 
farklı derg�ye atıf yapıldığı görülmekted�r. Bu rakam alandak� d�s�pl�ner çeş�tl�l�ğ� 
göstermes� anlamında öneml�d�r. Atıf yapılan farklı derg� sayısının bu denl� yüksek 
olması, YBS çalışma alanının farklı b�l�msel çalışma alanlarından (örneğ�n; yönet�m, 
b�lg�sayar mühend�sl�ğ�, endüstr� mühend�sl�ğ� vb.) beslenmes�yle açıklanab�l�r. Ayrıca 
bu beş yıllık süreçte araştırmacıların atıf yaparken ortalama olarak kaç yıllık ger� dönüş 
yaptıklarını kest�reb�lmek adına ortalama atıf yılı hesaplanmış ve 2007,66 yılı elde 
ed�lm�şt�r. Bu tar�h, yakın b�r zamana �şaret etmekted�r. Bu durum, araştırmacıların çok 
esk� tar�hl� çalışmaları kullanmamasıyla ve YBS çalışma alanının, d�ğer b�rçok b�l�m 
dalına kıyasla daha yen� b�r çalışma alanı olmasıyla açılanab�l�r.
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  Toplam  
B�ld�r� Sayısı  409  
B�ld�r�s� Kabul Ed�len Araştırmacı Sayısı  904  
B�ld�r� Gönderen Ün�vers�te Sayısı  108  
Atıf Yapılan Makale Sayısı  577  
Atıf Yapılan Toplam Farklı Derg� Sayısı  388  
Ortalama Atıf Yılı  2007,66  
Alandak� İş B�rl�ğ� Eğ�l�m�  %30,5  

Tablo 2: Ün�vers�teler�n Derece Merkez�l�ğ� (İlk 20 Ün�vers�te)

  
 

 
   Derece 

Merkezl�ğ�
 

Yüzdes� %  
Atatürk Ün�vers�tes�  96  10,8   Özel Sektör Kuruluşu  24  2,7  
Dokuz Eylül 
Ün�vers�tes�

 
84

 
9,5

  
Marmara Ün�vers�tes�

 
22

 
2,5

 

Sakarya Ün�vers�tes�
 

55
 

6,2
  

Cumhur�yet 
Ün�vers�tes�

 

19
 
2,1

 

Kad�r Has Ün�vers�tes�
 

43
 

4,8
  

Yıldırım Beyazıt 
Ün�vers�tes�

 

17
 
1,9

 
Boğaz�ç� Ün�vers�tes�

 

42

 

4,7

  

Bahçeşeh�r 
Ün�vers�tes�

 

11

 

1,2

 
Gaz� Ün�vers�tes�

 

36

 

4,1

  

Pamukkale 
Ün�vers�tes�

 

11

 

1,2

 Orta Doğu Tekn�k 
Ün�vers�tes�

 

31

 

3,5

  

Selçuk Ün�vers�tes�

 

11

 

1,2

 İstanbul Ün�vers�tes�

 

30

 

3,4

  

Muğla Sıtkı Koçman 
Ün�v.

 

10

 

1,1

 Mehmet Ak�f Ersoy 
Ün�vers�tes�

 

30

 

3,4

  

Yaşar Ün�vers�tes�

 

10

 

1,1

 Kamu Kuruluşu

 

25

 

2,8

  

B�lec�k Şeyh Edebal� 
Ün�v.

 

9

 

1,0

 

Tablo 1: YBS Çalışma Alanında Yayın Üreten Ün�vers�telere İl�şk�n Bazı B�lg�ler

Tablo 1'de ayrıca YBS alanındak� �ş b�rl�ğ� eğ�l�m�ne �l�şk�n b�r hesaplama daha 
yapılmıştır. İş b�rl�ğ� eğ�l�m� kongreye yayın gönderen araştırmacıların farklı 
ün�vers�telerdek� meslektaşlarıyla ortak yayın üretme eğ�l�m�n� göstermekted�r. 
Konferansa gönder�len çalışmaların %30,5'l�k kısmı farklı ün�vers�telerdek� 
akadem�syenler�n ortak yayın çabasını yansıtmaktadır. Bu oranın görece düşük olması, 
alandak� çalışma konuları arasında da b�r zeng�nl�ğ�n yaratılması önünde engel olarak 
düşünüleb�l�r. Daha açık b�r �fadeyle yüksek �ş b�rl�ğ� farklı ün�vers�telerdek� 
araştırmacıların d�ğer ün�vers�telerdek� meslektaşlarının neler çalıştığı hakkında daha 
fazla farkındalığa sah�p olmalarına ve yen� konular üzer�nde çalışmak konusunda daha 
fazla fırsata �şaret edecekt�r.

Yüzdes� %Derece 
Merkezl�ğ�



Tablo 2, konferansa b�ld�r� �le katılan ün�vers�teler�n derece merkez�l�k 
skorlarını; Tablo 3 �se konferansta çalışma konularının derece merkez�l�k skorlarını 
göstermekted�r. Derece merkez�l�ğ�, bu kongrelere katılan ün�vers�teler�n ve 
konferansta çalışılan konuların akadem�k ağın merkez�nde hang� düzeyde 
konumlandığını göstermekted�r. Tablolardan da anlaşılacağı üzere Atatürk Ün�vers�tes� 
ve Dokuz Eylül Ün�vers�tes�'n�n sosyal ağın daha merkez�nde olduğu, onları Sakarya, 
Kad�r Has, Boğaz�ç� ve Gaz� Ün�vers�teler�n�n tak�p ett�ğ� görülmekted�r. Bu 
ün�vers�teler�n ortak özell�ğ�, YBS l�sans ve l�sans üstü programlarının d�ğer 
ün�vers�telere kıyasla daha erken dönemlerde kurulmuş olmasıdır. Tablo 2'den 
anlaşılacağı üzere, beş yıllık süreçte bazı ün�vers�teler�n YBS alanında daha düzenl� 
yayın ürett�kler� anlaşılmaktadır. 

Tablo 3'de �se konferans kapsamında hang� konuların daha yoğun çalışıldığı 
görülmekted�r. İlg�l� tablo �ç�nde y�ne merkez�l�k skorları hesaplanmıştır. Çalışma 
konusu kapsamında, YBS alanının sosyal boyutlarının tartışıldığı konuların (bkz. Ek-
1) akadem�k ağın merkez�nde olduğu görülmekted�r. Bu kategor� altında baskın alt 
konuların, b�lg� yönet�m�, teknoloj� yönet�m�, yen�l�kç�l�k ve kurumsal kaynak 
planlaması g�b� �şletmec�l�k l�teratüründen destek alan çalışmalardan oluştuğu da y�ne 
d�kkat� çekmekted�r. Y�ne ağın merkez�nde kabul ed�leb�lecek konular arasında ver� 
madenc�l�ğ�, yapay zekâ ve mak�ne öğren�m�, b�lg� s�stemler� (tekn�k konular) ve 
elektron�k uygulamalar da yer almaktadır.

 
Tablo 3: Çalışılan Konuların Derece Merkez�l�ğ� 

 
Derece 

Merkez�l�ğ� 
Yüzde % 

Yönet�m B�l�ş�m S�stemler� (Sosyal Konular) 186 20,6 

Ver� Madenc�l�ğ� 119 13,2 

Yapay Zeka ve Mak�ne Öğren�m� 93 10,3 

B�lg� S�stemler� (Tekn�k Konular) 92 10,2 

Elektron�k Uygulamalar 90 10,0 

İş Zekası ve Karar Destek S�stemler� 80 8,8 

Sosyal ve D�j�tal Medya 78 8,6 

B�lg� Güvenl�ğ� ve B�l�ş�m Hukuku 41 4,5 

Yen� Trendler  36 4,0 

İnternet Teknoloj�ler� 31 3,4 

M�krodenetley�c�ler ve Uygulamalar 25 2,8 

Kapsam Dışı Çalışmalar 17 1,9 

Coğrafik B�lg� S�stemler� 16 1,8 

Toplam 904 100,0 
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Tablo 2 ve 3'ün daha anlamlı olab�lmes� �ç�n çalışmanın başında da değ�n�ld�ğ� 
g�b�, sosyal ağ anal�z� gerçekleşt�r�lm�ş ve b�r ağ har�tası çıkarılmıştır. Bu ağ har�tasının 
merkez noktasında yer alan ün�vers�teler (kırmızı yuvarlak da�re �le bel�rt�lenler), farklı 
konularda daha çok çalışma üreten ün�vers�telerd�r. Daha açık b�r �fadeyle bu merkez 
ün�vers�teler, daha Tablo 3'de bel�rt�len konu başlıklarının hemen hemen tamamında ve 
daha çok sayıda yayın üretm�ş ün�vers�telerd�r. Şek�l 1 �ncelend�ğ�nde bazı 
ün�vers�teler�n �se ağın çevre (per�fer�) kısmında yer aldığı görülmekted�r. Bu 
ün�vers�teler�n daha heterojen (aynı �çer�kte) b�r konu seç�m�n� terc�h ett�kler� 
anlaşılmalıdır. 
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B�r sonrak� aşamada, konferansta sunulan tam met�n b�ld�r�ler�n hang� 
makalelere atıf yaptıkları araştırılmıştır. Çalışmanın l�teratür kısmında yönet�m b�l�ş�m 
s�stemler� çalışma alanının altı evreden oluştuğundan söz ed�lm�şt�. Bu evr�msel süreç 
kapsamında atıf yapılan çalışmaların yayım tar�hler� karşılaştırıldığında, en sık atıf 
yapılan dönem�n 2000'l� yıllardan sonra olduğu fark ed�lecekt�r (bkz. Şek�l 2). YBS 
çalışma alanının son evres�n�n (6. evre) bu yıllar �t�bar�yle evr�ld�ğ� düşünüldüğünde, 
atıf yoğunluğunun bu döneme denk gelmes� man�dar kabul ed�leb�l�r. Z�ra 2000'l� yıllar 
ve sonrasındak� per�yot, b�lhassa Türk�ye'de bu alanda çalışan akadem�syenler�n 
çoğaldığı ve alanın akadem�k üret�mde daha çok gel�şt�ğ� b�r dönemd�r. 

Tablo 4'de atıf yapılan 577 makale �ç�nden beş ve beş�n üzer�nde atıf alan derg�ler 
yer almaktadır. Toplam on �k� derg� beş ve üzer� atıf almıştır. Bu on �k� derg�den altısı 
YBS çalışma alanının odağındak� derg�ler olup d�ğer en sık atıf alan derg�ler YBS 
çalışma alanının bağlantılı olduğu b�l�m alanlarına (örneğ�n yönet�m ve organ�zasyon, 
endüstr� mühend�sl�ğ�, b�lg�sayar mühend�sl�ğ� g�b�) a�t derg�lerd�r. Alanın seçk�n 
derg�ler�nden olan MIS Quarterly, en sık atıf alan derg� konumundadır. En sık atıf alan 
yed�nc� kaynak Uluslararası Yönet�m B�l�ş�m S�stemler� Kongres� B�ld�r�ler K�tabıdır. 
Akadem�k yayınlarda atıfların sıklıkla makale ve k�taplara yönelt�ld�ğ� 
düşünüldüğünde; kongre b�ld�r�ler k�tabının yüksek düzeyde atıf almış olması �lg�nç 
kabul ed�leb�l�r.
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Tablo 4:  Derg�ler�n Atıf Sıklıkları ve Yüzdeler�

  
MIS Quarterly 
Computers �n Human Behav�our 

Computers and Educat�on 
Informat�on and Management 

Proced�a Computer Sc�ence 
Expert Systems w�th Appl�cat�ons 

Uluslararası YBS Kongres� B�ld�r� K�tabı 
European Journal of Operat�onal Research 
Neurocomput�ng 

Harvard Bus�ness Rev�ew 
Informat�on Systems Journal 

Academy of Management Rev�ew 
D�ğer Derg�ler 

Toplam Atıf  

 

Atıf Sıklığı Yüzde % 
18 3,10% 
13 2,30% 

12 2,10% 
9 1,60% 

9 1,60% 
8 1,40% 

7 1,20% 
6 1,00% 
6 1,00% 

5 0,90% 
5 0,90% 

5 0,90% 
474 82,00% 

577 100,00% 

Tablo 5 �se en sık atıf yapılan çalışmaları göstermekted�r. Atıf yapılan 577 makale 
�çer�s�nden tüm yazarların, oluşturulan b�r yazılım �le sıklıkları çıkarılmıştır. Atıf 
yapılan çalışmalarda yazarların kaçıncı yazar oldukları d�kkate alınmaksızın bu �şleme 
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tab� tutulmuştur. Tablo 5 �ncelend�ğ�nde, yoğunlukla atıf yapılan b�r araştırmacının 
olmadığı görülmekted�r. Alanın farklı alt çalışma alanlarından beslen�yor olması, 
çalışmalarda bu farklı alanlara �l�şk�n atıfların ortaya çıkmasına sebep olmuş olab�l�r. 
Atıf yapılan derg�lerde olduğu g�b� YBS çalışma alanını oluşturan alt çalışma alanlarına 
bağlı olarak, bel�rl� araştırmacılar üzer�nde yoğunlaşılan b�r atıf geleneğ�n�n olmadığı 
tesp�t ed�lm�şt�r.

 

Tablo 5: En Sık Atıf Yapılan Araştırmacılar

Sıra Atıf Yapılan Yazar  Atıf Sıklığı 

1 Dav�s, F. 6 
2 Sn�jders, T.A.B.  6 
3 Pawlak, Z. 5 
4 Zhang, D. 5 
5 Stegl�ch, C. 5 
6 Özdem�r, A.  4 
7 Koçak, A. 3 
8 Bagozz�, R.P. 3 
9 Berry, L.L. 3 
10 Ömürbek, N. 3 
11 Parasuraman, A. 3 
12 Sharma, M.K. 3 
13 Venkatesh, V.  3 
14 Ze�thaml, V.A.  3 

5. Sonuç

Yönet�m B�l�ş�m S�stemler� çalışma alanının evr�msel süreçte farklı b�l�m 
alanlarından aldığı destekler alanının entelektüel gel�ş�m�n� bel�rley�c� olmuştur. 
B�rb�r�ne eklenerek gel�şen yönet�m b�l�ş�m s�stemler� d�s�pl�n�, uzun yıllar sonucu 
ortaya çıkan b�r�k�m�n meyveler�n� ancak son yıllarda �şletmelere sunab�lecek n�tel�ğe 
ulaşmıştır. D�ğer yandan uluslararası yazındak� bu uzun soluklu sürec�n, ancak son 
kısmını ülkem�z akadem�k cam�asının yakaladığını söylemek yanlış olmayacaktır. 
Bugün gel�nen nokta, �şletmeler�n rekabetç� p�yasa koşullarında çevresel baskılara hızlı 
cevap vereb�lecek, esnek ve prat�k yapıda b�lg� s�stemler�ne sah�p olması gerekt�ğ�ne 
�şaret etmekted�r. Bu anlamda, alanda üret�len b�l�msel yayınların ve uygulamaların, 
�şletme süreçler�ne prat�k hayatta büyük katkılar sağlayacağı açıktır. İşletmeler�n 
b�l�ş�m s�stemler�ne olan gereks�n�mler�n�n son y�rm� yılda artış göstermes�, bu 
alandak� akadem�k gel�ş�me paralell�k göster�ld�ğ�n�n b�rer kanıtıdır. 
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Ülkem�zde YBS çalışma alanı, 2000'l� yılların başında ün�vers�telerde kurulan 
l�sans programlarıyla ortaya çıkmıştır. Tüm dünyada olduğu g�b� alanının, mult�-
d�s�pl�ner yapısı sebeb�yle, ülkem�zdek� çalışmalarda da b�r çeş�tlenme yaşanmaktadır. 
Bu durumun neden� alanın temel�nden yet�şen akadem�k b�r topluluğun bulunmaması 
ve araştırmacıların kend� asıl çalışma alanlarına yakınlaşma çabalarıdır. Daha açık b�r 
�fadeyle çoğunluğu, YBS l�sans, yüksek l�sans veya doktora eğ�t�m� almamış b�r 
akadem�k nesl�n, kend� b�l�msel çalışma kültürler�n� bu alana taşıyarak akadem�k 
üret�m yaptıkları görülmekted�r.

Çalışma bulguları, YBS çalışma alanının ülkem�zdek� akadem�k �lerley�ş� 
hakkında öneml� b�r har�ta sunmuştur. Atıf yapılan derg�ler�n farklı alt b�l�msel çalışma 
alanlarına a�t olması ve y�ne benzer şek�lde bel�rl� araştırmacılar üzer�nde yoğunlaşan 
b�r atıf kültürünün olmayışı, YBS çalışma alanının tam anlamıyla oturmuş b�r 
akadem�k yapıya sah�p olmadığına �şaret etmekted�r. Ayrıca bulgulardan, YBS alanının 
seçk�n derg�ler�n�n kullanılma veya tak�p ed�lme eğ�l�m�n�n de zayıf olduğu 
anlaşılmaktadır. Y�ne bunu destekley�c� argümanlar arasında; çalışmalarda ortalama 
atıf yılının 2007 olarak hesaplanması, konferansa gönder�len b�ld�r�lerde 
araştırmacıların %70'l�k kes�m�n�n yalnızca kend� ün�vers�teler�ndek� araştırmacılarla 
çalışma yapıyor olması ve YBS l�sans programına sah�p olmalarına rağmen bazı 
ün�vers�teler�n çok nad�ren akadem�k çalışma yürütüyor olmaları da yer almaktadır. 
Daha açık b�r �fadeyle, YBS alanının akadem�k gel�ş�m�nde henüz beklenen 
doygunluğa tam olarak ulaşılamamıştır. 

B�l�msel b�r alanın akadem�k doygunluğa ulaşması �ç�n şüphes�z k� bu alanda 
yet�şm�ş n�tel�kl� akadem�syen sayısının fazlalığı öneml�d�r. Bu sayının artması �se 
l�sans eğ�t�m�nden �t�baren bu alanda yet�şm�ş akadem�k adayların artırılmasına, 
n�tel�kl� doktora programlarının açılmasına ve doçentl�k alanına başvuran 
akadem�syenler�n çoğalmasına bağlıdır. Alanın farklı d�s�pl�nlerden beslen�yor olması 
ona zeng�nl�k kattığı kadar zarar da vereb�l�r. Düzenl� gerçekleşt�r�len YBS 
kongreler�nde, alanın öneml� akadem�syenler�n�n, alana �l�şk�n tedb�rler� ve yön ver�c� 
tavırları genç akranların akadem�k gel�ş�m�ne fayda sağlayacağı g�b� alanda 
b�rb�r�nden farklı çalışma kültürler�n�n de b�r düzene g�rmes�n� sağlayacaktır. 
B�rb�r�nden farklı alt çalışma alanlarından gelen akadem�syenler�n, bu tür kongrelerde 
aynı d�l� konuşuyor olmaları veya b�rb�rler�nden farklı konulardak� çalışmaları 
anlayab�l�yor olmaları alanın akadem�k yapısının sağlamlaştığının b�rer gösterges� 
olacaktır.
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Ek 1: Çalışma Konuları ve Alt Kategor�ler�  
Yönet�m B�l�ş�m S�stemler�  
(Sosyal Konular)  

E-Uygulamalar  

• YBS Eğ�t�m ve Öğret�m
 

• E-Devlet stratej�ler�, uygulama 
prosedürler� ve vaka çalışmaları

 
• YBS Personel ve İst�hdam

 
• E-Öğrenme

 
• YBS teor�ler� ve yaklaşımları

 
• Mob�l teknoloj�ler

 • M-T�caret �ş modeller�, 
uygulamaları

 

• E-İşletme ve �nternet Hesaplama

 
• Yen� Nes�l �ş modeller�

 

• E-T�caret sorunları, trendler� ve vaka 
çalışmaları

 • B�lg� Yönet�m�

 

İnternet Teknoloj�ler�

 • Teknoloj� gel�ş�m�n�n sosyal etk�s�

 

• Anlamsal ağ

 
• Afet Yönet�m�

 

• İnternet ve Web Uygulamaları

 
• G�r�ş�mc�l�k

 

• Web Teknoloj�s�

 
• Yen�l�k

 

• Bulut b�l�ş�m

 

• Kurumsal Kaynak Planlaması 
(ERP)

 

• Web 2.0,  Web 3.0

 

• Proje Yönet�m�

 

M�krodenetley�c�ler ve Uygulamaları

 

• Tedar�k z�nc�r� yönet�m�

 

• 3D teknoloj�ler

 

• İş anal�t�ğ�

 

• Nesneler�n Internet�

 

• Teknoloj� yönet�m�

 

• Sensörler

 

• Sağlık Yönet�m�

 

• Robot�k Uygulamaları

 

• Ver�tabanı Yönet�m S�stemler�

 

•Arttırılmış gerçekl�k

 

•Süreç yönet�m�

 

• B�lg�sayarlı Görü ve Görüntü �şleme

 

B�lg� S�stemler� (Tekn�k Konular)

 

B�lg� Güvenl�ğ�

 

ve B�l�ş�m Hukuku

 

•Yazılım gel�şt�rme

 

• B�l�ş�m Hukuku

 

• Robot�k ve akıllı tarım

 

• Adl� B�l�ş�m

 

• B�lg� s�stemler� sorunları

 

•B�lg� Güvenl�ğ�

 

• Akıllı teknoloj�ler

 

• D�j�tal �mza

 

•İnsan b�lg�sayar etk�leş�m�

 

• Ver� güvenl�ğ�

 

• Kullanılab�l�rl�k

 

• K�ş�sel ver�ler�n korunması

 

• Oyun

 

• S�ber güvenl�k

 

• Sağlık b�lg� s�stemler�

 

YBS’de Yen� Eğ�l�mler

 

• Tur�zm b�lg� s�stemler� • Yeş�l BT

• S�mülasyon • Blok z�nc�r� 

• Et�k ve yasal sorunlar • Akıllı enerj� 

• Endüstr� 4.0

Yapay Zeka ve Mak�ne Öğrenmes�

• Yapay S�n�r Ağları
 

• B�l�şsel s�stemler
 

• Genet�k Algor�tmalar

 • Bulanık Mantık ve Yapay S�n�r Ağı 
uygulamaları

 • Yapay zeka

 • Der�n Öğrenme

 • Evr�msel Algor�tmalar

 
Sosyal ve D�j�tal Medya

 
•Sosyal ağlar

 
•D�j�tal medya

 
•Sosyal medya

 

Coğrafi B�lg� S�stemler�

 

• Uzaktan Algılama

 

• Kentsel B�lg� S�stemler�

 

• Akıllı Şeh�rler

 

• Ulaşım

 

• Kentsel ve Çevre Planlama

 

İş Zekası ve Karar Destek S�stemler�

•Uzman s�stemler

 

•Karar Destek S�stemler�

 

• Sağlık Karar Destek S�stemler�

Ver� Madenc�l�ğ�

 

•Büyük ver�

 

• Ver� Ambarları ve Ver� Madenc�l�ğ�

• Ver� Madenc�l�ğ� tekn�kler�

 

• Ver� Havuzu

 

•Ver� anal�z�

 

•Ver� görüntüleme

• B�lg� çıkarımı ve arama

• Uzaysal Ver� Madenc�l�ğ� ve B�lg� Keşfi

• Doğal D�l İşleme


