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Book Review 

Information Communication Technologies and Their Reflections. Social reflections of 
Information Communication Technologies, defined as "all technologies providing obtaining 
information and facilitating different communication styles between individuals, electronic 
systems, and individuals and electronic systems" by Associate Professor Z. Beril Akıncı, who is 
one of the writers and editor of the book, are discussed within the context of media, internet 
journalism, civil society, organizational and technological dimensions, target audiences, 
marketing, public relations and human resources. With this aspect, the book has reference value 
not only for researchers but also directors and employees from various sectors. 

 

Kitabın yazarlarından olan ve aynı zamanda kitabın editörlüğü 

üstlenen Doç. Dr. Beril Akıncı Vural, Giriş Bölümü’nde Bilgi 

İletişim Teknolojilerini (BİT), “bilginin elde edilmesini 

sağlayan ve insanlar arasında, insanlarla elektronik sistemler 

arasında ve de elektronik sistemlerin kendi aralarında farklı 

iletişim tarzlarını kolaylaştıran tüm teknolojiler” olarak 

tanımlanmaktadır. Kitapta yer alan bölüm başlıkları şöyledir: 

• Bilgi İletişim Teknolojileri ve Medya 
• İnternet Gazeteciliği 
• Yeni İletişim Teknolojileri ve Sivil Toplum 
• Bilgi İletişim Teknolojilerinin Örgütsel Yansımaları 
• İletişim Sürecindeki Teknolojik Yansımalar 
• Bilgi İletişim Teknolojileri ve Hedef Kitlelerle İlişkiler 
• Bilgi İletişim Teknolojilerinin Pazarlamaya Etkisi 
• İnternet ve Halkla İlişkiler 
• Bilgi İletişim Teknolojileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi 
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Yukarıdaki bölüm başlıklarından da anlaşılacağı üzere kitapta bilgi ve iletişim 

teknolojileri birçok yönüyle ele alınmaya çalışılmıştır. Her bölümün sonunda o bölüme 

ilişkin kaynakça yer almaktadır. 

“Bilgi İletişim Teknolojileri ve Medya” adlı ilk bölümde radyo ve televizyon 

yayıncılığından ve bunlara ilişkin olarak gelişen teknolojilerden, internet ve yeni gelişen 

mobil iletişim teknolojilerinden bahsedilmiş ve yeni bilgi iletişim teknolojilerine ilişkin 

etik ilkeler ve yasal mevzuat konusu üzerinde durulmuştur.  

Bilgi iletişim teknolojilerinin gazetecilik mesleğine en önemli etkisi “internet 

gazeteciliği” olarak görülmektedir. Kitabın ikinci kısmında internet gazeteciliğinin 

gelişimi, sağladığı olanaklar ve yaşadığı sorunlar ele alınmıştır.  

Yeni iletişim teknolojilerinin sivil toplum alanına etkisi ve bilişim sektöründe 

faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları “Yeni İletişim Teknolojileri ve Sivil Toplum” 

başlıklı bölümde işlenmiştir.  

Takip eden üç bölümde BİT’in örgütsel süreçlerdeki yansımaları üzerinde 

durulmuştur. BİT ile gelen örgütsel değişim, BİT’in iş ve işgücü niteliğinde, iş 

örgütlenmesinde, işletme stratejilerinde yarattığı değişimden, örgütlerin iş görebilmek 

için BİT’e olan bağımlılığından bahsedilmiştir.  

Kitapta ayrıca BİT’in pazarlamaya etkisi konusuna geniş yer verilmiştir. Kitabın 

son bölümünde BİT’in insan kaynakları yönetimi alanındaki kullanımı, eleman seçimi 

ve alımı, yerleştirme ve oryantasyon, eğitim, performans değerlendirme, kariyer 

yönetimi, ücretlendirme ve ödüllendirme gibi alt başlıklarla anlatılmıştır. 

Bilgi İletişim Teknolojileri ve Yansımaları üzerine derleme niteliğindeki bu 

kitap ile, BİT’in çeşitli alanlardaki yansımaları incelenmiştir. Kitap, araştırmacıların 

yanı sıra farklı sektörlerdeki yönetici ve çalışanlar için de referans niteliği taşımaktadır. 
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