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Faaliyetlerimiz
DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TOPLUMSAL 
ETKİLERİ ÇALIŞTAYI

İstanbul  Aydın  Üniversitesi  ‘Toplumsal 
Araştırmalar  Uygulama  ve  Araştırma’  ve  ‘Yeni 
Medya  Uygulama  ve  Araştırma  Merkez’lerinin 
ortaklaşa  düzenlediği  Dijital  Dönüşüm  ve 
Toplumsal  Etkileri  Çalıştayı  konusunda  uzman 
akademi  ve  sektörden  gelen  katılımcıların 
katkılarıyla  gerçekleştirildi.  Çalıştayın  birinci 
oturumda  Türkiye  Dijital  Dönüşüm  Platformu 
Başkanı İsmail Hakkı Aydın “Dijital Dönüşüm”le 
ilgili  bilgiler  verirken  ikinci  oturumda  ise  bu 
dönüşümün  toplumsal  etkileri  üzerine 
Yrd.Doç.Dr.  Mehmet  Dinç  tarafından  internet 
bağımlılığı  bulguları  üzerinden  sonuçlar 
aktarıldı.



Faaliyetlerimiz
DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TOPLUMSAL ETKİLERİ 
ÇALIŞTAYI BASIN YANSIMALARI

İstanbul Aydın Üniversitesi ‘Toplumsal Araştırmalar 
Uygulama ve Araştırma’ ve ‘Yeni Medya Uygulama 
ve  Araştırma  Merkez’lerinin  ortaklaşa  düzenlediği 
Dijital  Dönüşüm  ve  Toplumsal  Etkileri  Çalıştayı 
basında yer bulmuştur.



DİJİTAL  DÖNÜŞÜM  VE  TOPLUMSAL  ETKİLERİ 
ÇALIŞTAYI

İstanbul  Aydın  Üniversitesi  ‘Toplumsal  Araştırmalar 
Uygulama ve Araştırma’ ve ‘Yeni Medya Uygulama ve 
Araştırma  Merkez’lerinin  ortaklaşa  düzenlediği  Dijital 
Dönüşüm  ve  Toplumsal  Etkileri  Çalıştayı  konusunda 
uzman  akademi  ve  sektörden  gelen  katılımcıların 
katkılarıyla gerçekleştirildi.  Çalıştayın birinci oturumda 
Türkiye  Dijital  Dönüşüm  Platformu  Başkanı  İsmail 
Hakkı Aydın “Dijital Dönüşüm”le ilgili bilgiler verirken 
ikinci  oturumda  ise  bu  dönüşümün  toplumsal  etkileri 
üzerine  Yrd.Doç.Dr.  Mehmet  Dinç  tarafından  internet 
bağımlılığı bulguları üzerinden sonuçlar aktarıldı.

Çalıştayda  öne  çıkan  bazı  başlıklar  Twitter  adresi 
@iauyenimedya’dan takipçilerle paylaşıldı.

“Yeni medya açısından yaşanan eksikliklere yönelik Yeni 
medya  Lisans  ve  Yüksek  Lisans  programları 
açıldı” (Doç.Dr. Deniz Yengin)



“Dijital Dönüşüm yeni medyanın bir parçasıdır” (Doç.Dr. Deniz Yengin)

“Herşey akıllanıyor” (İsmail H. Polat) Dijital Dönüşüm Çalıştayı

“Yeni Medya alanındaki gelişmeler oldukça dikkat çekici” (İsmail H. Polat)

“Dijital kültürde toplum pratikleri çok 
önemli” (İsmail H. Polat)

“Dijital dönüşümü etkili yapmak için üretimde 
teknolojiyi ön plana çıkarmayı 
bilmeliyiz” (İsmail H. Polat)



“Eğer üretim mavi yakalardan beyaz yakalara kayarsa 
toplum açısından olumsuz etkileri çok olur” (İsmail H. 
Polat)

“Toplumun ilgisi dijital dönüşümün gerçekleşmesini 
sağlamaktadır” (İsmail H. Polat)

“Dijital dönüşümün farkında olan kuşak kesinlikle yeni 
kuşak değil” (Dr. Nebiye Konuk)

“Sosyal medya fenomenleri gençlerin birbirlerine 
yaklaşımında belirleyi rol oynayabiliyor” (Dr. Nebiye 
Konuk)



“En büyük hukuki boşluğun sosyal medyada olduğunu 
söylemek mümkün” (Dr. Nebiye Konuk)

“Medya okuryazarlığı konusunda biraz daha gayret 
gösterilmesi gerekiyor” (Dr. Nebiye Konuk)

“Yeni medya kavramlarını bir yerlere yerleştirmemiz 
lazım. Kavram karmaşası var” Okan Özbay

“Eğer ki Z kuşağı üyesi olan birey teşvik edilirse 
üretimde artış gösterir” (Okan Özbay)

“İnsanın teknoloji ürettiği dönemden çıktık ve 
teknolojinin insan ürettiği bir döneme 
girdik” (Bülent Bedir)



“Son 20 yılda gerçekleşen gelişmeler sanayi devrimi kadar önemlidir” (Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir Yeler)

“Son 20 yılda gerçekleşen gelişmeler sanayi devrimi kadar önemlidir” (Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir Yeler)

“Sanal alemde yaratılan bir gerçeklik var” (Prof.Dr. Aliye Mavili Aktaş)

“Devletleri yönetenler dijital dünyayı istihbaratlaştırdı” (Abdullah Çiftçi)

“Dijital dünya kapitalizmi beraberinde getiriyor” (Abdullah Çiftçi)



“İçinde bulunduğumuz dijital dünya kurgulanmaktadır” (Abdullah Çiftçi)

“Bugün dünyadaki kavga dijital döneme mi geçelim eski sömürgeci anlayış mı kalsın” (Abdullah Çiftçi)

“Sorunlara yönelik çözümlerimiz neler bunlara dikkat etmeliyiz?” (Sercan Çalbak)

“Daha önce varsayımlar üzerinden konuşuyorduk ama artık herşeyi ölçebiliyoruz” (Sercan Çalbak)

“Dijital dünya akıllı ancak şehirler akıllı değil” (Sercan Çalbak)

“Dijital değişime insan hala ayak uyduramamaktadır” (Sercan Çalbak)

“Birey için değişim zordur” (Mehmet Dinç)

“Artık farklı bir ağdaşmış kamusal bir alandayız” (Prof.Dr. Mutlu Binark)

“Gözetim pratiklerine gönüllü bir katılım var” (Prof.Dr. Mutlu Binark)

“XYZ kuşak tanımlarına katılmıyorum. Çünkü batıda üretilen kavram bize entegre edilmeye çalışılmaktadır.” (Prof.Dr. Mutlu Binark)

“Dünyayı batıdan ibaret sayamayız. Bölgeleri sahip olunan bilgilerle değerlendirmeliyiz” (Prof.Dr. Mutlu Binark)

“Yaşlanan toplum meselesi dijital dönüşüm açısından önemlidir” (Doç.Dr. Özgür Arun)

“Konvansiyonel eşitsizliklerin tamamı dijitale taşınıyor” (Doç.Dr. Özgür Arun)

“Belirli kuşaklara yönelik olarak çözüm getirilmeye çalışılıyor. Bu kuşak çatışmasına neden olabilir” (Doç.Dr. Özgür Arun)

“İnsanlık kendi gerçekliğini çözmeye çalışıyor. Dolayısıyla dijital gelişmeler çok önem arz ediyor” (Prof.Dr. Nazife Güngör)

“Yeni medyanın akademik temelini oluşturmalıyız ancak reel hayat daha hızlı çözüm istiyor” (Prof.Dr. Nazife Güngör)

“Argo jargonu yaygınlaşmaya başladı ve bu durum dijitalden sokağa taştı” (Prof.Dr. Nazife Güngör)

“Yeni Medya alanının sistemli bir olguya dönüştürülmesi gerekmektedir” (Prof.Dr. Nazife Güngör)

“Terminolojiyi yazamıyoruz çünkü üretimi biz yapamıyoruz” (Doç.Dr. Deniz Yengin)

“Biz teknolojiyi kullanıyoruz ama farkında olmadan bu teknoloji de bizi kullanıyor” (Doç.Dr. Deniz Yengin)

“Ciddi bir terminoloji çalışması yapılması gerekmektedir” (Doç.Dr. Deniz Yengin)



Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yeni  Medya  Uygulama  ve  Araştırma 
Merkezi’nde  eğitim  faaliyetleri  başladı. 
Yeni Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü 
öğrencileri VRlab’da çalışmalara başladı.



Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yeni Medya ve İletişim Sistemleri öğrencileri 
Youtube üzerinden canlı yayına başlıyor.

Link: Yeni Medya İAU

https://www.youtube.com/channel/UCiIo3YAY7AFVkB5bWIQblKA


VRlab’ta bulunan sanal gerçeklik sistemlerinde 
ön test ve son testler başlıyor. 
Bireylerin sanal gerçeklik sistemlerine verdikleri 
tepkiler yapılacak akademik testlerle tespit edilecek.

Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi



Yeni  Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi  etkinlikleri  kapsamında 
“SEO  Uzmanlık  Atölyesi”  9  Ekim  2017  tarihinde  saat  11:00’da 
aramamotoru.com‘un yöneticisi Hasan Yaşar tarafından İstanbul Aydın 
Üniversitesi Sanal Gerçeklik Laboratuvarında gerçekleştirildi.

Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi

http://aramamotoru.com/


Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi 
etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “SEO 
Uzmanlık Atölyesi” Youtube üzerinden canlı 
yayınlandı.

Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi


