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ÖNSÖZ 

 

Günümüzde bilginin ve bilgi teknolojilerinin işletmelerde stratejik bir öneme 

sahip olmalarõ beni bu çalõşmayõ yapmaya iten sebeplerin başõnda 

gelmektedir. Bu çalõşmada bilgi teknolojilerinin İşletmelerin hangi iş 

süreçlerinde kullanõldõğõnõ ve bu teknolojilerin işletmelere sağladõğõ 

avantajlarõ ve dezavantajlarõ tespit etmek çalõşmanõn konusunu 

oluşturacaktõr. 

Son yõllarda tanõtõm, reklam, iletişim ve pazarlama kavramlarõnõn internet 

ortamõnda yapõlõr olmasõ ve işletmelerdeki birçok sürecin elektronik ortamda 

yürütülmesi işletmelere esneklik, hõz ve maliyetlerde azalma gibi avantajlar 

sağlamaktadõr.  

Bu çalõşmada internet ve bilgi teknolojilerinin işletmelere sağladõğõ avantajlar 

üzerinde durulmuştur. Bilgi teknolojileri kullanan işletmelerle kullanmayan 

işletmelerin karşõlaştõrõlmasõ yapõlarak bu teknolojileri kullanan işletmelerin 

ne gibi avantajlarõ olduğu belirlenmeye çalõşõlmõştõr. Ayrõca Bandõrma 

ilçesinde faaliyette bulunan işletmelerin teknoloji kullanõm alanlarõ ve 

durumlarõ ortaya konulmaya çalõşõlmõştõr. Bir anlamda İşletmelerin teknoloji 

yönünden fotoğraflarõ çekilerek, daha önce bu konuda yapõlan benzer 

araştõrmadaki sonuçlarla karşõlaştõrma imkanõ sağlanmõştõr. 

Bu tezin hazõrlanmasõnda düşünceleriyle ve birikimiyle bana her türlü 

yardõmõ esirgemeyen ve bana yol gösteren tez danõşmanõm Prof.Dr.Edip 

ÖRÜCÜ�ye, Balõkesir Üniversitesi Bandõrma İ.İ.B.Fakültesinin saygõ değer 

öğretim üye ve yardõmcõlarõna, Bandõrma Ticaret Odasõna ve bana alan 

uygulamasõ çalõşmasõnda yardõmcõ olan bütün işletme sahiplerine ve 

yöneticilerine ayrõ ayrõ teşekkür ediyorum 
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ÖZET 
 
KOBİLERDE İNTERNET VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI VE BİR 

ARAŞTIMA 
 

KILIÇ, Taşkõn 
Yüksek Lisans, İşletme Ana Bilim Dalõ  
Tez Danõşmanõ: Prof.Dr.Edip ÖRÜCÜ 

2008, 107 Sayfa 
 

Son yõllarda bilgi ve bilgi teknolojilerindeki kontrol edilemez yükseliş, 

sosyal ve iş hayatõnõn bütün süreçlerini radikal değişiklikler yapmaya 

zorlamaktadõr. Dünya�da ve ülkemizde sanayinin ana dinamiği olan 

KOBİ�lerde bu değişim sürecinden kendilerine düşen oranda 

etkilenmektedirler. Bilgiyi stratejik bir silah olarak kullanan işletmeler 

rakiplerine göre daha avantajlõ bir konum elde etmektedirler. KOBİ�ler 

yapõlarõ gereği kõsõtlõ imkanlarla faaliyetlerini sürdürmektedirler. Fakat 

internet ve bilgi teknolojileri sayesinde ulaşamadõklarõ bölgelere rahatça 

ürünlerini pazarlayabilme imkanõnõ elde edebilmişlerdir. Kuracaklarõ bir web 

sayfasõ ile bütün dünya�da rahatça tanõnõr hale gelebilmişlerdir.  

Bu çalõşmada Balõkesir ili Bandõrma ilçesindeki KOBİ�lerin internet ve 

bilgi teknolojileri kullanõm düzeyleri ve adaptasyon süreçleri incelenmiş ve 

internet ve bilgi teknolojilerinin KOBİ�lere sağladõğõ avantajlar tespit 

edilmeye  çalõşõlmõştõr. Bu teknolojileri kullanan KOBİ�lerle kullanmayan 

KOBİ�ler kõyaslanarak internet ve bilgi teknolojilerinin örgütsel etkileri ortaya 

konmaya çalõşõlmõştõr.  Bu çalõşma, Bandõrma Ticaret odasõndan alõnan 

listede yer alan 63 KOBİ�den  52�si ile görüşülerek yapõlmõştõr. Sonuçlar 

SPSS programõnda değerlendirilerek aşağõdaki bulgulara ulaşõlmõştõr. 

İnternet ve bilgi teknolojileri kullanõmõnõn, araştõrma kapsamõndaki 

KOBİ�lere; rekabet üstünlüğü sağladõğõ, genel işletme verimliliğini artõrdõğõ, 

ürün teslim hõzõnõ artõrdõğõnõ ve çalõşanlarõn iletişim sorunlarõnõ çözmeye 

yardõmcõ olduğunun düşünüldüğü   sonuçlarõna ulaşõlmõştõr.  

Anahtar Kelimeler: İnternet, KOBİ, Bilgi ve Bilgi Teknolojileri



 

 

ABSTRACT 
 

 
USE OF THE İNTERNET AND İNFORMATİON TECHNOLOGY AND A 

STUDY ON SMEs  
 

KILIÇ, Taşkõn 
M. A. Thesis, Depertment of Manegement 

Adviser: Prof. Dr.Edip ÖRÜCÜ 
2008, 107 pages 

 

İn recent years information and information technologies incredible 

increase. This process force of the social and work life conjuncture has 

been changed radically. İn the World and Turkey SME is the main dynamic 

of industries. Which is effected by transform conjuncture. The companies, 

which uses knowledge as a strategic weapon, get better possition 

comparing with its competitors However SME try to do activities with limited 

resources. But SME�s sell own products to the mile away  because of  easily 

which use internet and information technology.  when SME set up web page 

They  can be populer  with it  all of the World . 

İn this research has been try to find out SME�s How level use İnternet 

and İnformation technolgies and adoptation in this technologies and which 

provide advantage to SME  in Bandõrma town of the Balõkesir. Either SME 

Which use internet and information technology or not use which compera 

between each other and so organization affect of this technology has been 

try to find out. This research has been made who has interview with 52 SME 

from 63 which are belong to Bandõrma trede chamber. This research results 

has been evaluated which are items seen below. 

İnternet and information technology has been used which provide 

competitive advantage, encrease general organization profitability, it try to 

help solve cominication problem of working peoples and one of the 

advantage information technology provide distribution to product quick the 

before.    

 Key words: İnternet, SME, İnformation and information technology 
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GİRİŞ 

 

Bilgi ve bilgi teknolojileri kavramlarõ son yõllarda sosyal ve iş hayatõnõn 

merkezine yerleşen en önemli kavramlarõn başõnda gelmektedir. Bilginin 

üretilmesi ve çok hõzlõ yayõlmasõnda en önemli etken internet ve bilgi 

teknolojilerinin gelmiş olduğu teknolojik düzeydir. Bilgi teknolojileri biz 

insanlarõn yaşam biçimlerimizi radikal değişikliklerle etkilediği gibi;. 

işletmelerin yaşam biçimi diyebileceğimiz iş yapma şekillerini de tamamõyla 

değiştirmektedir.  Bu değişim doğal bir sürecin sonucu olarak kendiliğinden  

olabileceği gibi, bilinçli bir yapõlanma ve bilgi teknolojilerine yapõlan 

yatõrõmlarla planlõ bir şekilde de olabilir.  Bilgi teknolojileri, işletmelerin daha 

etkin, daha kaliteli, daha üretken ve daha az maliyetle işlerini yürütmesine 

olanak sağlayabilen araçlardõr. 

Bu çalõşmada, KOBİ�lerin internet ve bilgi teknolojilerini kullanõm 

düzeyleri ve bu teknolojilere adaptasyon süreçleri incelenecektir. Bu 

inceleme sonucunda internet ve bilgi teknolojilerinin örgütlere etkileri tespit 

edilmeye çalõşõlacaktõr.  İnternet ve bilgi teknolojilerinin; Çalõşan sayõsõna, 

örgüt hõzõna, örgütün tanõtõmõna, örgüt içi iletişim problemlerine, örgütün 

rekabet düzeyine ve örgütün genel işletme verimliliğine ne yönde etki 

ettiğinin tespit edilmesi araştõrmanõn konusunu içermektedir. 

 

1.1.Problem 

İnternet ve bilgi teknolojilerini iş süreçlerinde kullanan işletmelerle 

kullanmayan işletmelerin karşõlaştõrõlmasõ yapõlarak; bu teknolojilerin 

işletmelerin genel performansõna, rekabet düzeyine, iş süreçlerine ve 

çalõşan sayõsõ gibi faktörlere etkisi belirlenmeye çalõşõlacaktõr. Bir anlamda 

bu teknolojileri kullanan KOBİ�lerle kullanmayan KOBİ�lerin internet ve bilgi 

teknolojilerini algõlamalarõ tespit edilmeye çalõşõlacaktõr. 

 



 

 

 
 

1.2. Çalõşmanõn Amacõ 

Bilgi olgusu her zaman var olmasõna rağmen gelişen teknolojiler 

sayesinde bilgiye ulaşmakta ve hõzlõ yayõlmasõ konusunda önemli gelişmeler 

yaşanmõştõr. Bilginin hõzla yayõlmasõ ve bilgi teknolojilerinin sunduklarõ 

olanaklar dünya düzlemini coğrafi bazda küçültmüştür. Bilgi artõk ulaşõlmasõ 

zor bir değer olmaktan çõkmõştõr. Bu süreçte insanlarõn ortak refah talepleri 

bilginin kolay elde edilmesi ile daha geniş bir yelpazeye yayõlmõştõr. Örgütler 

de bu gelişmiş liberal anlayõşõn sunduğu olanaklarõ bir fõrsat olarak 

değerlendirme imkanõ bulmuşlardõr. Bilgi ve teknolojik gelişmeler bazõ 

işletmelere önemli avantajlar sunduğu gibi pek çok işletme için ise sonun 

başlangõcõ olmuştur. Bilginin çağõmõzõn  popüler konularõndan birisi olmasõ 

sebebiyle konu üzerine pek çok çalõşma yapõlmõştõr. Kavramsal olarak 

literatürde bu konuyla ilgili çok sayõda çalõşma bulunmaktadõr. Bilginin pozitif 

etkileri her alanda kabul edilmesine rağmen örgütsel performansa olan 

etkileri konusunda yapõlan çalõşmalar genellikle yüzeysel kalmõştõr. Örgütsel 

performans ile ilgili yapõlan çalõşmalar incelendiğinde bu çalõşmalarõn daha 

çok son 10 yõl içinde yapõldõğõ görülmektedir.   

Bu araştõrma Türkiye�de ve Dünya�da kalkõnmada ve İstihdam 

yaratmada önemli bir yere sahip olan KOBİ�lerin İnternet ve bilgi 

teknolojilerini kullanõm oranlarõnõn belirlenmesi, bu teknolojilere uyum 

sürecinde karşõlaştõklarõ sorunlarõn tespit edilmesi ve internet ve bilgi 

teknolojilerinin KOBİ�lere hangi alanlarda avantajlar sağladõğõnõn tespit 

edilmesi amacõyla yapõlmaktadõr.  

Bu araştõrmada, internet ve bilgi teknolojilerini etkin kullanan 

işletmelerle kullanmayan işletmeler karşõlaştõrarak arada ne gibi farklar (İş 

hõzõ, rekabet düzeyi, çalõşan sayõsõ, verimlilik,  iletişim problemleri vb.) 

olduğu belirlenmeye çalõşõlmõştõr. 

 

 

 



 

 

 
 

1.3. Çalõşmanõn Önemi  

Ülke ekonomileri için  bütün Dünya�da gelişim dinamizminin temelini 

oluşturan KOBİ�ler ülke ekonomileri içinde  önemli bir yere sahiptirler. Diğer 

taraftan bilgi kavramõ bileşenleri ile birlikte yakõn dönemde inanõlmaz bir 

hõzla gelişmiştir. Bilgiye bağlõ teknolojiler ve bilgi ürünleri ile sunulan 

olanaklar yaşamõn  her alanõnõ önemli şekilde değişime sürüklemiştir. 

Son dönemde bilgi ve bilgi teknolojilerinin sunduğu olanaklar rekabet 

gücü oluşturmuş dünya literatüründe bilgi ve bilgi teknolojilerinin örgütlere 

sunduğu olanaklar tartõşmasõz kabul edilirken bu olanaklarõn örgütlerin 

performansõ üzerindeki etkileri hala tartõşõlmaktadõr. Bu tartõşmalar dünya  

ve ülkemiz literatüründe çok sõnõrlõ sayõda yer almaktadõr. Bu kapsamda 

böyle bir konuyu  irdelemek ve KOBİ�lere azda olsa bilgi akõşõ sağlamak 

önemli bir gereklilik olarak görülmüştür.   

 

1.4. Sõnõrlõlõklar 

 Bu araştõrma, kuramsal çerçeve açõsõndan ulaşõlabilen alan yazõnla 

ve alan uygulamasõ olarak ise araştõrmaya katõlan Bandõrma ilçesindeki  52 

KOBİ (Ana kütle 63) ile sõnõrlõdõr. Ayrõca araştõrma evreninde yer alan 

işletmelerin büyüklüklerini belirlemek için bilançolarõ (Gelir-Gider) 

durumlarõna ulaşõlamamasõ çalõşmamõzõn sõnõrlõlõklarõ arasõnda yer 

almaktadõr. Bu çalõşmada işletme büyüklüğü olarak çalõşan sayõsõ baz 

alõnmõştõr. 

 

1.5.Tanõmlar 

1.5.1.KOBİ Kavramõ 

KOBİ Nedir? Bir ekonominin gerçek dinamosu nedir diye 

sorulduğunda buna verilecek yanõt "KOBİ�ler olacaktõr. Buna rağmen "KOBİ 

nedir?" diye sorulduğunda ise ortaya net bir yanõt çõkmamaktadõr. "Küçük ve 



 

 

 
 

orta boy işletme" ana tanõmõ içinde, KOBİ´lere değişik ülkeler hatta aynõ ülke 

içindeki farklõ birimler farklõ farklõ özellikler yüklemektedirler. Bu nedenle 

çoğu zaman tanõmlamada karõşõklõk yaşanmaktadõr. 

Ülkemizde ise KOBİ�ler için çeşitli kurumlar tarafõndan KOBİ tanõmlarõ 

yapõlmõştõr.  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİAK) ve Devlet Planlama Teşkilatõ 

(DPT), İşçi sayõsõ 1 ile 9 kişi arasõnda olan işletmeleri çok küçük, 10-49 kişi 

arasõnda çalõşanõ olan kuruluşlarõ küçük, 5-250 kişi arasõnda çalõşanõ olan 

işletmeleri de orta büyüklükteki işletmeler olarak tanõmlamõşlardõr. Dõş 

Ticaret Müsteşarlõğõ (DTM), ise 1 ile 200 arasõnda çalõşanõ olan ve mali 

yapõsõ 2 milyon dolarõn altõnda olan işletmeleri küçük ve orta büyüklükteki 

işletmeler olarak tanõmlamõştõr. Türkiye�deki KOBİ tanõmlarõ, gerek tanõm 

sayõsõnõn fazlalõğõ ve farklõlõğõ, gerekse AB ile işbirliği ve destekler gibi 

alanlarda yarattõğõ problemler nedeniyle AB tanõmlarõ ile uyumlaştõrõlmõştõr. 

Bakanlar Kurulu�nun 2005 / 9617 sayõlõ kararõ ile �Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmelerin Tanõmõ, Nitelikleri ve Sõnõflandõrõlmasõ Hakkõnda Yönetmelik� 18 

Kasõm 2005 tarihinde Resmi Gazete�de yayõmlanmõş ve yayõm tarihinden 6 

ay sonra da yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan 

sõnõflandõrma aşağõdaki tabloda gösterilmiştir (Gençyõlmaz, 2006).  

Şekil 1: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Sõnõflandõrõlmasõ 

Kaynak: www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/TEYDEB/1507/Yonetmelik.doc 

 

1.5.2.İnternet Kavramõ 

İnternet, ilk olarak 1960�lõ yõllarõn sonunda Amerika Birleşik 

Devletleri�nde bulunan DARPA�ya (Defence Advanced Research Project 

Agency - Savunma İleri Düzey Araştõrma Projeleri Kurumu) ait farklõ 



 

 

 
 

yerlerdeki bilgisayar sistemlerini birbirine bağlamak amacõyla kurulmuş bir 

bilgisayar ağõdõr. Daha sonra bu ağa çeşitli üniversite ve araştõrma 

kurumlarõnõn bağlanmasõ ile ağ genişlemiş ve 'İnternet' adõ altõnda dünyayõ 

saran bir ağ konumuna gelmiştir.  Ülkemizde internet bağlantõsõ ve kullanõmõ 

ilk olarak  Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve TUBİTAK ortak projesi 

sonucunda 1993 yõlõnda sağlanmõştõr (Web,www.bb.com.tr) . 

İnternet, tüm dünyaya yayõlmõş, birbirleri ile bağlantõlõ, yani birbirleri 

ile "konuşabilen" yüz binlerce bilgisayardan oluşan bir ağdõr. Zaten 

"İnternet" sözcüğü, İngilizce'de "uluslararasõ ağ" anlamõna gelen 

"international network" sözcüklerinin birleştirilmesinden oluşmuştur. Bu 

uluslararasõ ağõn çekirdeğinde birbirine yüksek hõzlõ bağlantõlarla bağlõ, 

sürekli çalõşõr haldeki bilgisayarlar vardõr. Gerek telekomünikasyondan 

sorumlu devlet kuruluşlarõ, gerek özel şirketler çeşitli ülkelerde bu bağlantõyõ 

sağlayan ana omurgalarõ (backbone), yani ana iletişim hatlarõnõ kurarlar. Bu 

omurgalardan internet servis sağlayõcõlara, şirketlere, üniversitelere ve daha 

önemlisi diğer ülkelerdeki omurgalara bağlantõlar yapõlmõştõr. Bunlarõn kendi 

aralarõnda da pek çok bağlantõsõ vardõr ve böylece çok bağlantõlõ bir "ağ" 

oluşmuştur. Bunlar rasgele bağlantõlar değildir. İnternet ile ilgili bir hizmet 

vermek, internet trafiğini yönetmek, web sayfalarõ sunmak, evlerdeki ve 

şirketlerdeki kişilerin telefon hatlarõ veya diğer özel hatlar aracõlõğõyla bu 

sunuculara bağlanmasõnõ sağlamak, e-posta hizmetleri vermek gibi amaçlar 

için kurulmuş bağlantõlardõr. Örneğin evimizden modemimizle internet servis 

sağlayõcõmõzõn numarasõnõ çevirip internet'e bağlandõğõmõzda, bizim 

bilgisayarõmõz da internet'in bir parçasõ olur. Bu bilgisayarlardan bazõlarõ  

hatta en önemli olanlarõ  devre dõşõ kaldõğõnda bile internet yok olmaz, çünkü 

bu iç içe geçmiş ağ yapõsõ sayesinde internet üzerinde ulaşmak istediğimiz 

başka bilgisayarlara farklõ internet sunucularõ üzerinden ulaşabiliriz. Bu 

trafiği de, biz farkõnda olmadan internet servis sağlayõcõlardaki ve 

telekomünikasyon şirketlerindeki sunucu bilgisayarlarda yüklü özel 

yazõlõmlar yönetir. İnternet altyapõlarõnõn sahibi elbette vardõr ama böyle 

kolektif ve tüm Dünya�ya yayõlmõş, bizi hedefimize pek çok farklõ yoldan 

ulaştõrabilecek, kendi bilgisayarõmõzõn da bizzat bir parçasõ olduğu bir 

sistemin sahibi şudur demek  kolay değildir (Web,www.bilisimterimleri.com). 



 

 

 
 

 İnternetin ne kadar geniş kitlelere hitap ettiği aşağõdaki araştõrma 

sonuçlarõnda  açõkça görülmektedir. 

İnternet pazarlama alanõnda faaliyet gösteren bir firmanõn hazõrladõğõ 

''Dünya ve Türkiye İnternet Raporu 2007'' �ye göre, ''İnternet Kullanõcõ 

Adedine Göre Tüm Dünya Performansõ''nõn sõralandõğõ rapora göre, 

Dünya�da nüfusun % 16.9'u, yani 1 milyar 114 milyon 275 bin kişi internet 

kullanõyor. Dünya�da kullanõm oranõ açõsõndan en fazla performans gösteren 

ülkeler ve bölgeler arasõnda ise 258 bin kişinin internet kullandõğõ, 299 bin 

nüfuslu İzlanda, % 86.3'lük kullanõm oranõyla ilk sõrada yer alõyor.  9.1 

milyon nüfuslu İsveç, 7 milyon etkin internet kullanõcõsõ ve % 75.6'lõk oranla 

ikinci sõrada, 4.2 milyon olan nüfusun 3.2 milyonunun interneti kullandõğõ 

Yeni Zelanda ise % 74.9'la üçüncü sõrada bulunuyor. Bu ülkeleri sõrasõyla 

Portekiz, Hollanda, Avustralya, ABD, Danimarka, Hong Kong ve 

Lüksemburg izlerken, Türkiye ise bu tabloda % 21'lik oranla 61. sõrada 

bulunuyor.  

Aynõ rapora göre Dünyada internete bağlõ bilgisayar sayõsõnõn 1992 

yõlõnda bir milyon iken, günümüzde 1 milyar 115 milyona ulaştõğõ, bu sayõnõn 

bilişim dünyasõndaki gelişimin en basit örneği olduğu belirtildi. 

İnternetin 15 yõl önce üniversiteler ve askeri üslerle önemli birkaç kuruluş 

tarafõndan kullanõldõğõna işaret eden rapor, özellikle kalkõnmaya yeni yeni 

başlayan ülkelerin internet kavramõyla tanõşmalarõ ve bilişim sektöründeki 

yenilikler sayesinde internetin artõk hayatõn vazgeçilmez parçasõ haline 

gelmeye başladõğõnõ işaret etmektedir (Web,www.nethaber.com). 

200�ün üzerinde ülkenin bağlõ olduğu bu sistemde bilim, eğitim, kamu 

ve özel sektörde çalõşan milyonlarca  kişi interneti diğer örgütlerle yaptõklarõ  

işlerdeki bilgi alõşverişinde kullanmaktadõrlar. İnternetin kullanõm 

alanlarõndan bazõlarõnõ aşağõdaki şekilde sõralayabiliriz. 

• Bilgiye erişim ve kullanma, veri tabanlarõ, kütüphane, kitap, reklamlar 

vs. nin okunmasõ ve kullanõlmasõ, 

• İnteraktif tartõşma gruplarõna katõlma, ses ve görüntü transferi, 



 

 

 
 

• E-posta ile doküman, veri gibi mesajlarõn yollanmasõ, 

• Bilginin elde edilmesi bilgisayar dosyalarõnõn programlarõnõn, grafik ve 

      animasyonlarõn ve videolarõn aktarõlmasõ, 

• Eğlence maksatlõ kullanõm, video oyunlarõ vs. 

• Reklam, satõş, tedarik ve hizmet gibi işlemlerde kullanõm.  

 

1.5.3. Bilgi Teknolojileri (BT) Kavramõ 

Bilginin toplanmasõnda, işlenmesinde, depolanmasõnda, ağlar 

aracõlõğõyla bir yerden bir yere iletilmesinde ve kullanõcõlarõn hizmetine 

sunulmasõnda yararlanõlan ve iletişim ve bilgisayar teknolojilerini de 

kapsayan bütün teknolojiler  �bilgi teknolojisi�  olarak adlandõrõlabilir 

(Chachra ,1992). 

Bilgi teknolojileri, süreç olarak 1960�lõ yõllardan günümüze değer ve 

önemi işlenmesiyle doğru orantõlõ ve çok hõzlõ olarak artan �bilgi� girdisinin 

kullanõlmasõnda ve yönetilmesinde kullanõlan teknolojik oluşumlarõ ifade 

eden çok geniş bir kavramsal yapõya sahiptir.   

BT`nin en gözde araçlarõndan biri olan bilgisayarlar teknik 

parçalarõndan bağõmsõz genel bir şekilde incelendiğinde artõk modern 

dünyanõn en gerekli araçlarõ haline gelmiştir.   

BT ile iletişim teknolojileri kimi araştõrmacõlar tarafõndan farklõ olarak 

algõlansa da günümüz algõlayõşõnda artõk BT ile iletişim teknolojileri aynõ 

kavramsal çerçevenin bir parçasõ olarak ifade edilmektedir. Hatta çoğu 

kavramsal tanõmlamada artõk bilgi teknolojileri ve iletişim teknolojileri �Bilgi 

ve İletişim Teknolojileri� ortak adõyla ifade edilebilmekte ve çoğu açõklamada 

bu iki kavram BT kavramõ adõ altõnda bütünleştirilebilmektedir. Bu genel 

değerlendirmenin ardõndan BT`nin çeşitli akademisyenlerce yapõlmõş 

tanõmlamalarõ etkin bir karşõlaştõrma sağlamak maksadõyla aşağõda 



 

 

 
 

sõralanmõş ve bu tanõmlamalar õşõğõnda ortak bir tanõmlamada 

bulunulmuştur. 

• Bilgi Teknolojileri, örgütlerde bilgi akõşõna katkõ sağlayan 

teknolojilerdir (Huber ,1984). 

• Bilgi Teknolojileri, bir örgütün taşõdõğõ misyonu gerçekleştirmek için 

ihtiyaç duyduğu bilgiyi yönetecek kaynaklarla ilgili bir kavramdõr 

(Ggriffin  ve  Ricky,1996). 

• Yönetim faaliyetinde, karar almada ve örgüt yapõ ve işleyişini kontrol 

etmede yardõmõ olacak bilginin toplanmasõ, işlenmesi ve iletilmesi 

sağlayacak  vasõtalardõr (Lewis  ve diğerleri,1995). 

• BT, ana sistemlerden mikro bilgisayarlara kadar bilgisayar temelli tüm 

bilişim sistemleridir (Powel ve diğerleri,1997). 

Şekil 2. Bilgi Teknolojileri (BT) Evreni 

 

Kaynak: TURUNÇ Ömer,(2006) Yök tez merkezi Doktora Tezi  Süleyman 
Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Anabilim Dalõ ISPARTA,s29 
 

 

Bilgisayarlar  İnternet        Bilişim Sistemleri 
Bilgi Toplama  Teknoloji          E-mail 
Bilgi İşleme  Bilgi Depolama Yenilik 
Bilgi Akõşõ  Video            Bilgi analizi 
Karar Alma  Organizasyon    Yönet. Bilg. Sis 
Yazõlõmlar  İletişim                Gelişim 
Donanõmlar  Web  Üretim Bilgi sist. 

BİLGİ 



 

 

 
 

1.5.4. İntranet ve Ekstranet 

İnternetin dünya geneline etkili bir şekilde yayõlmasõ ile işletmelerde iç 

ve dõş koordinasyonun sağlanmasõ amacõyla, bu teknolojiye yoğun bir ilgi 

söz konusudur. 1990�lõ yõllarõn ortalarõnda işletmelere özgü internet olarak 

ortaya çõkan intranet kavramõ, aynõ yõllarda internetle birlikte kullanõlmaya 

başlamõştõr. Bugün bütün dünyada birçok firma  intraneti vazgeçilmez bilgi 

iletişim ağõ olarak kullanmaktadõr. İntranetler arasõnda kurulan ağ sistemi 

olarak bilinen ekstranet ise, intranete göre daha yeni bir kavramdõr.  İntranet 

genellikle sadece bir işletmeye özgü olan ve sadece o işletmenin 

elemanlarõna erişim izni verilen bir iletişim ağõdõr. İntranetin herhangi bir 

internet sitesinden farkõ yoktur. İntranete yetkisiz kullanõcõlarõn erişimi 

mümkün değildir. İntranete işletme dõşõndan kullanõcõlarõn erişimine izin 

veriliyorsa, artõk o intranet bir ekstranet halini almõştõr. İntranete sadece bir 

işletmedeki yetkili kişiler erişebilirken, ekstranete işletme  dõşõndan çeşitli 

düzeylerde erişim mümkün olmaktadõr (Web, www.pcwebopedia.com.) 

İntranetin, işletmelerde çalõşanlarõ bilgi paylaşõmõ yoluyla 

güçlendirilmesi açõsõndan önemli etkileri vardõr. İşletmeye özgü web temelli 

bu iletişim ağlarõ her kademedeki çalõşanõn bilgiye erişip paylaşõmõna imkan 

sağlamaktadõr. Günümüzün önemli  kavramlarõndan olan öğrenen bir örgüt 

yaratabilmek için gereken işbirliği ortamõnõn oluşturulmasõnda intranet ve 

ekstranetlerin önemli rol alacağõ çok açõktõr.   

İntranet ve ekstranetin, işletme faaliyetlerinin etkinlik ve 

verimliliklerinin artõşõnda, sürekli güncellenen bilgilere erişim, zaman ve 

maliyet getirileri, müşteri istek ve ihtiyaçlarõna daha kõsa sürede ve ileri 

düzeyde cevap verebilme açõsõndan büyük etkileri vardõr. Yetkilendirilmiş 

çalõşanlar, yeni iş fõrsatlarõ ve artan müşteri hizmetleri sebebiyle firmalar, 

kuracaklarõ intranet ve ekstranetler sayesinde rekabet üstünlüğüne 

kavuşacaklardõr.  

Günümüzde işletmeler intranet ve ekstraneti başarõyla 

kullanmaktadõrlar. Bu iki sistemin işletmeler açõsõndan en önemli 

avantajlarõndan  birisi, işletmeyi daha hõzlõ, daha tepkili ve daha yaygõn bir 



 

 

 
 

hale getirmesidir. Bilgilerin depolanmaksõzõn iletişim ağõ üzerinde sürekli 

akõş halinde olmasõ ve istenen zamanda isteyen kişilerin bu verilere 

ulaşabilmesi rekabetçi ve esnek bir işletmenin  oluşmasõnda önemli bir 

faktör olduğu çok açõktõr (Web,www.intranetjournal.com ).   

 

1.5.5. Elektronik Posta (E-Mail) 

İnternetin oluşturulmasõndaki temel amaç bilgisayarlar arasõ güvenli 

ve hõzlõ bir şekilde haberleşme isteğidir. Yaygõn kullanõlan tanõmlara göre 

elektronik posta (e-posta) internet üzerinde haberleşme amacõyla kullanõlan 

servislere verilen addõr.  E-posta ilk olarak sadece düz metinler göndermek 

amacõyla geliştirilmişken, 1995 yõlõndan sonra geliştirilen tekniklerle; resim, 

ses, video, html dokümanlarõ, çalõşabilir  program gibi çoklu ortam 

uygulamalarõnõn da iletilmesi mümkün hale gelmiştir. Elektronik posta, 

günümüz firmalarõnõn vazgeçilmez bir iletişim aracõ durumuna  gelmiştir. 

Firmalarõn gerek firma içi birimleri arasõnda, gerekse diğer firma, müşteri 

veya tedarikçileri ile iletişim kurmak amacõyla e-posta sistemi kullandõklarõ 

ve bu sayede hõzlõ ve kolay biçimde bilgi sağladõklarõ görülmektedir 

(web,www.bendevar.com). 

 

1.5.6. Web Kavramõ 

Web, yazõ, resim, ses, film, animasyon gibi çok farklõ yapõdaki verilere 

etkileşimli bir şekilde ulaşõlmasõnõ sağlayan çoklu ortam sistemidir. Bu ortam 

bir dokümandan başka bir dokümanõn çağrõlmasõna imkan sağlar. Bu 

ortamdaki her veri bir başka veriyi  çağõrabilir. Bu aslõnda çok basit bir 

bilgiye erişim modelidir. Web�i tamamen yeni bir ortam ve değişik türde bir 

bilgi erişim modeli durumuna, etkileşimli, anõnda ve kolay kullanõlabilir 

olmasõ getirmektedir. Bununla birlikte web, içeriğinin zengin ve kişiye özel 

düzenlenebilir olmasõ sebebiyle de geleneksel etkinlik modellerinden 

üstündür. Bu özellikleriyle web, firmalarõn ürün ve hizmetlerini, tasarlama, 



 

 

 
 

oluşturma, tanõtma, satma ve teslim etme konularõna köklü yenilikler 

getirmiştir.   

Web�in üretici-müşteri ilişkilerinde ürünün tasarlanmasõndan, 

üretimine, satõşõndan, satõş sonrasõ destek hizmet çalõşmalarõna kadar her 

aşamada beraber hareket etmesini sağlama yönünde etkileri vardõr. 

Örneğin, ürünün tasarlanma aşamasõnda müşteriler istek, ihtiyaç ve 

duygularõ konusunda üreticiye web üzerinden düşüncelerini aktarabilir. 

Bununla birlikte müşteri ürünü alabileceği olasõ satõcõlarõ, çok geniş bir 

alternatif  arasõndan web imkânlarõnõ kullanarak tespit edebilir. Web 

sayesinde internet üzerinden satõlabilecek bir ürün ya da hizmetle ilgili tüm 

işletme modeli, bütün gerekli işlevsel yeterlikleriyle birlikte bir gün gibi çok 

kõsa bir sürede hazõrlanabilir.   

Birçok firma, web sayesinde müşterilerine kolay ve hõzlõ ulaşma 

imkanõ sağlayarak, pazarlama ve reklam maliyetlerini düşürmüşlerdir. Diğer 

reklam yöntemleri düşünüldüğünde birim başõna düşen maliyet web 

üzerinde çok ucuzdur. Bilginin hedef müşterilere ulaştõrõlmasõ açõsõndan 

bakõldõğõnda ise çok daha ucuz bir maliyet hesaplanacaktõr.   

Bütün bunlarõn yanõnda iyi bir web uygulamasõna sahip olan bir firma, 

müşterilerinin ürün bilgisi ve reklam ile ilgili düşünceleri hakkõnda istediği 

zaman geri besleme elde edebilir. Bu web�in üretici-müşteri arasõndaki 

sürdürülebilir iletişiminin bir sonucudur. Böylece, yanlõş, eksik ve gereksiz 

bilginin anõnda değiştirilebilmesi, pazarlama çalõşmalarõnõn etkinliğini 

arttõracaktõr (web,www.bendevar.com). 

 

1.5.7. Elektronik İş 

 Bilgi ve iletişim teknolojileri iş dünyasõ üzerinde önemli bir etki 

yaratmõştõr. İş süreçleri ve işletme faaliyetleri günler veya haftalar alan 

zaman dilimlerinden  saniyelerle ifade edilen sürelere inmiştir. Bu da 

geçmişe oranla daha iyi hizmet verilen birey veya müşteri anlamõna 

gelmektedir. Rakiplerinin bir adõm önünde olmayõ hedefleyen işletmeler de 



 

 

 
 

gelecekleri için en uygun elektronik iş stratejilerini  belirlemek zorunda 

kalacaklardõr. Geleneksel işletme süreçlerinden e-iş süreçlerine dönüşüm 

artõk bir alternatif değil, zorunluluk haline gelmiştir.  

Elektronik iş, tedarik zincirinden müşteri ilişkilerine kadar olan 

süreçlerin, internet ve bilgisayar teknolojilerinin desteği ile yeniden 

yapõlandõrõlmasõ ve ilgili tüm taraflara değer katmasõdõr (Özmen,2003).  E-iş 

kavramõ müşterilere,  tedarikçilere, işletme ortaklarõna ve çalõşanlara 

internet, dolayõsõyla intranetler ve  extranetler yoluyla bağlanmayõ gerektirir. 

Yani e-iş�in en önemli fonksiyonu sistemler arasõ bağlantõ ve etkileşimdir. Bu 

otomasyon sonucunda insan faktörü bazõ    süreçlerin dõşõnda kalacak, bazõ 

veri işleme sistemleri rutin hale gelecek, hatalar  azalacak ve sonuçta daha 

hõzlõ ve etkin süreçler oluşacaktõr. 

E-iş�in en önemli dezavantajlarõndan birinin geliştirme maliyetleri 

olduğunu söylenebilir (Rodgers, 2002). Çünkü e-iş uygulamalarõ karmaşõk, 

yani maliyetli; güvenlik problemi olan, zaman alõcõ ve bütün işletme 

bölümlerinin entegrasyonunu sağlamayõ zorunlu kõlan uygulamalardõr 

(Holsapple ve Singh, 2000). Dolayõsõyla işletmeler varolan sistemlerini 

tamamõyla yeniden yapõlandõrmak zorunda kalabilirler. Yeni donanõm ve 

yazõlõm satõn alõnmasõ veya yeni çalõşanlar istihdam edilmesi 

gerekebilecektir.  Coğrafi, zaman, bilgi, tedarikçi değişimi gibi sõnõrlarõ 

ortadan kaldõran, web  ara yüzü yoluyla çalõşanlar, diğer işletmeler, 

tedarikçiler ve müşteriler ile olan ilişkileri artõran e-iş teknolojilerinin 

faydalarõnõ şöyle sõralayabiliriz (Damanpour,2001); 

• Yönetime daha iyi bilgi desteği sağlar: Daha hõzlõ iletilen ve doğruluk 

düzeyi yüksek bilgi, etkin üretim, stok ve dağõtõm, pazarlama ve satõş, 

daha iyi finansal planlama ve daha etkili araştõrma geliştirme 

faaliyetlerine yönlendirecektir. 

• Daha etkin tedarikçi entegrasyonu sağlar: Karşõlõklõ olarak ihtiyaçlar 

daha iyi anlaşõlõr, süreç maliyetleri düşer, pazara cevap verme 

becerisi artar. 



 

 

 
 

• Çalõşanlarõn iletişim kanal paylaşõmlarõnõ artõrõr: E-iş süreçleri, 

işletmelere ürünün/hizmetin temini, üründeki değişiklikler, 

fiyatlandõrma ve tutundurma  politikalarõ ile ilgili bilgilerin 

sağlanmasõnda yardõmcõ olur. 

• Daha düşük işlem maliyetlerinin oluşmasõnõ sağlar: E-iş süreçlerinin 

en önemli faydasõdõr. Büyük örgütsel yapõlanmalara olan ihtiyacõn 

azalmasõ nedeniyle internet temelli işlemlerde özellikle uzun 

dönemde maliyetler düşecektir. 

• Pazarõn daha iyi anlaşõlmasõnõ sağlar: Özellikle e-ticaret işlemlerinde, 

işlem boyunca,  müşterilerle ilgili bilgi ve onlarõn satõn alma 

davranõşlarõ otomatik olarak elde edilir. Bu bilgilere dayanõlarak da 

yeni pazar trendlerine ilişkin tahminler yapõlõr. Yeni hedef ve 

stratejilerin geliştirilmesini sağlar. 

• Daha geniş bir coğrafi alanõ kapsama olanağõ yaratõr: E-iş süreçlerine 

her yerden ve her zaman ulaşabilmek mümkündür. Böylece 

bariyerler ortadan  kalkacaktõr. Özellikle küçük işletmeler böylece 

ürün ve/veya hizmetlerini bütün dünyaya satõp, dağõtarak ulusal 

sõnõrlarõn ötesine geçebilme olanağõna kavuşurlar. 

İşletmelerin bütün bu faydalarõn getirisini, verilen emek ve maliyetleri  

karşõlamasõ için elektronik iş çözümlerine, vizyon, esneklik ve güvenlik gibi  

faktörleri de katmalarõ gerekecektir. Ancak bu sayede, bütün örgütü içine 

alan, operasyonel düzeyden en üst düzeye kabul gören, çevreyle 

entegrasyonu sağlanmõş, internet ve web teknolojilerini kullanan modern 

işletmeye sağlam ve yumuşak bir geçiş söz konusu olabilecektir. 

 

1.5.8. Elektronik Ticaret 

Elektronik ticaret kavramõ, bilgi ve iletişim teknolojileri terminolojisine 

bu isimle yerleşse de bu kavramõ internet ticareti veya web ticareti olarak 

adlandõranlar da bulunmaktadõr (Holsapple, 2000). E-ticaret�i internet ve 



 

 

 
 

web teknolojileri gibi kavramlarla sõnõrlandõrmak da aslõnda kavramõ 

daraltmakta ve bazõ önemli ayrõntõlarõn atlanmasõna neden olmaktadõr. 

Çünkü ticari olmayan işlemler, bilgi değişimleri, paylaşõmlarõ, işletmelerin 

kendi içindeki bilgi ve iletişim faaliyetlerinin veya diğer işletmelerle yürütülen 

ilişkilerin de e-işte olduğu gibi e-ticaret kavramõnõn içerisine dahil edilmesi 

mümkündür. Turban (2002) ise elektronik ticaret kavramõnõ elektronik iş 

kavramõna biraz daha yakõnlaştõrarak şöyle ifade etmiştir; elektronik 

ticaret, sadece internet üzerinden satma ve satõn alma işlemi değildir, aynõ 

zamanda müşterilere hizmet sunma, iş ortaklarõyla işbirliği yapma veya işin 

örgüt içinde yürütülmesi işlemidir. .  

 Daha önce de belirtildiği gibi e-ticaret geleneksel işletmelerdeki 

düşünce biçimini değişime uğratmaktadõr. Buna bağlõ olarak e-ticaretin bazõ 

maliyet ve performans avantajlarõ yarattõğõnõ söylemek mümkündür. Birinci 

avantaj olarak, işletmelerin iç ve dõş iletişim harcamalarõnõ azalttõğõndan söz 

edilebilir. Dolayõsõyla bu maliyet azaltõcõ faktör performans açõsõndan da iş 

süreçlerini hõzlandõracak ve yönetim ile ilişkili temel bazõ rutin görevleri 

(örnek: alõm-satõmda daha az kağõt kullanõmõ, daha az faks giderleri) de 

azaltacaktõr. Bu teknolojilerdeki bilgi işleme, bilgi depolama ve bilgiye 

ulaşma kolaylõklarõ maliyetleri düşürmekte ve kaliteyi artõrmaktadõr. 

Diğer bir avantaj ise var olan işin gelişmesi veya yeni iş imkanlarõnõn 

ortaya çõkmasõyla gelirlerin artmasõ şeklinde ortaya çõkabilir. E-ticaret 

teknolojileri yeni müşterilere ulaşmada, tedarikçi ağõnõ genişletmede ve yeni 

iş ortaklõklarõna ulaşmada işletmelere yardõmcõ olacaktõr. Hem yerel ve 

bölgesel, hem de uluslar arasõ müşterilere ve/veya işletmelere ulaşmada iki 

yönlü iletişimi (interaktif iletişim) kullanabilme özelliği bütün Dünya 

populasyonunu potansiyel müşteri haline getirdiği için bu teknolojiyi kullanan 

işletmelerin gelirlerini artõrabilmeleri olanaklõ hale  gelmektedir.   

Bunlarõn yanõnda, e-ticaretin daha kolay ölçülebilir faydalarõ da vardõr.  

İlk olarak internet ve web teknolojilerinin zaman ve mekandan bağõmsõz 

olmasõ nedeniyle e-ticaret teknolojilerini kullanan işletmelerde işletme 

mekanõnõn büyüklüğüne bağlõ bazõ maliyetler düşecektir. Ayrõca bu 



 

 

 
 

teknolojiyi kullanan işletmelerde aracõlarõn ortadan kalkmasõ da maliyetleri 

düşürecektir. Aynõ zamanda bu durum mümkün olduğunca az çaba 

harcayarak ürüne ulaşmaya çalõşan müşteri açõsõndan da alõşveriş 

maliyetlerinin düşmesi anlamõna gelecektir.   

Son olarak e-ticaret teknolojilerini kullanan işletmelerin sağladõğõ 

diğer yararlardan bahsedilebilir. Müşteri ilişkilerinin gelişmesi, müşteri 

tatmini, bu tatmin ve güven sonucunda işletmenin ve çalõşanlarõn prestijinin 

artmasõ ve pazar pozisyonunun belirginleşmesi bu yararlardan bazõlarõdõr. 

E-ticaret teknolojileri ilgi ve beğenilere uygun olarak her müşterinin isteğine 

göre ürün ve/veya hizmet üretmede, her müşteriye ayrõ ayrõ ulaşmada 

işletmelere büyük kolaylõklar sağlamaktadõr. Bu tatminle beraber işletmelere 

duyulan güvenin artmasõ, rekabet avantajõ yaratõlmasõ ve pazar 

pozisyonunun güçlenmesi olanaklõ hale gelebilecektir. Yine de bütün bu 

faydalarõn işletmelerin stratejik amaçlarõna uygun olarak önem ve 

önceliklerinin değişeceği unutulmamalõdõr (Laudon, 2002).   

Elektronik ticaret yalnõzca bir web oluşturarak o web sayfasõ 

üzerinden online olarak mal ve hizmet siparişi verilmesi anlamõna 

gelmemektedir. Elektronik ticaret yapmak isteyen işletmelerin 

ürünlerini/hizmetlerini ve faaliyet gösterdikleri alanlarõ, müşterilerle ve 

tedarikçilerle olan ilişkilerini yeniden tanõmlamalarõ gerekmektedir.  

Mevcut uygulamalar çerçevesinde temel olarak beş elektronik ticaret 

biçiminden söz edilmektedir (Laudon ve Traver, 2002). Bunlar; işletmeler 

arasõ e- ticaret (B2B � Business to Business), işletmeden tüketiciye e-ticaret 

(B2C � Business to Consumer), tüketicilerarasõ e-ticaret (C2C � Consumer 

to Consumer), son zamanlarda oldukça yaygõnlaşan kişilerarasõ e-ticaret 

(P2P � Peer to Peer/Person to  Person) ve mobil e-ticaret (M-Commerce � 

Mobile Commerce). Diğer bir elektronik ticaret biçimi olan işletmeden 

devlete (B2G � Business to Government) sistemi, devletten tüketiciye e-

ticaret (G2C � Government to Consumer) ve vakõf ve dernek türü işletme 

sistemleri, ürün/hizmet alõm satõm işlemi yapan standart bir işletme biçimi 

olmadõklarõ için göz ardõ edilmişlerdir. 



 

 

 
 

• İşletmeler arasõ e-ticaret (B2B): Bu bölümde anlatõlan beş elektronik 

ticaret biçiminin toplam ticaret işlemleri potansiyeli bakõmõndan en 

büyüğüdür. Diğer işletmelere ürün/hizmet satõşõ  işlemine 

odaklanmõştõr. Geleneksel sistemdeki aracõlar gibi bu e-ticaret 

biçimini uygulayan bazõ işletmeler sanal aracõ olarak web ara 

yüzlerini kullanõrlar çünkü web üzerinden aracõlõk işlemi oldukça 

düşük maliyetlidir.  

• İşletmeden Tüketiciye e-ticaret (B2C): İşletmelerden tüketicilere 

ürün ve hizmet satõşõ sistemini anlatan elektronik ticaretin en çok 

bilinen türüdür. Bu türde, işletmeler bütün potansiyel müşterilere ayrõ 

ayrõ ulaşmaya, tüketicilerle ilgili bilgi toplayõp kişiye özel hizmet 

etmeye çalõşõrlar. Her tüketici günde 24 saat bu elektronik ticaret 

biçimini uygulayan işletmelerden alõşveriş yapabilir, sõnõrsõz sayõdaki 

ürüne ulaşabilir. Gizlilik prensibine bağlõ olarak kendi evlerinden 

alõşveriş yapabilirler.   

• Tüketiciler arasõ e-ticaret (C2C): Bu elektronik ticaret biçiminde 

tüketiciler kendi aralarõnda satõş  işlemini gerçekleştirirler. Milyonlarca 

sayõda tüketici milyonlarca farklõ ürünü bu ürünleri talep eden kişilere 

ulaştõrmaya çalõşõr. Bu nedenle belirli bir katalog sisteminin ve arama 

motoru sisteminin sağlanabilmesi için aracõlara ihtiyaç duyulacaktõr. 

internet üzerinde de olsa ürünlerin kolaylõkla görülebileceği, 

bulunabileceği ve ödeme yapõlabileceği ortamlara ihtiyaç 

duyulmaktadõr.   

• Kişiler arasõ e-ticaret (P2P): Kişiden kişiye e-ticaret sistemi 

teknolojisi, belirli bir web sunucusu olmadan internet kullanõcõlarõnõn 

dosya ve diğer bilgisayar kaynaklarõnõ doğrudan paylaşma sistemine 

dayalõdõr.   

• Mobil e-ticaret (M-Commerce): Cep telefonu, Palm gibi dijital 

kablosuz araçlarla web üzerinden işlem yapma sistemine dayalõ e-

ticaret biçimidir. Mobil tüketiciler bu sistem ile hisse senedi işlemleri, 



 

 

 
 

bankacõlõk işlemleri,  fiyat karşõlaştõrmalarõ ve otel rezervasyonu 

işlemleri yapabilirler. 

Dünya e-ticaret hacminin büyük bir kõsmõnõ Kuzey Amerika, Avrupa 

ve Uzakdoğu-Pasifik ülkeleri (Japonya, Çin, Singapur Avustralya-Yeni 

Zelanda) oluşturmaktadõr. E-ticaret hacmi doğumundan bu yana katlanarak 

artõş göstermiştir. 1997 yõlõndaki tahminler 2005 yõlõnda e-ticaret hacminin 1 

trilyonu bulacağõ yönündeydi, fakat 2005 yõlõnda bu rakam 19 trilyondu.  

Şekil 3. Dünyadaki toplam e-ticaret hacminin yõllara göre dağõlõmõ 

Dünyadaki toplam e-ticaret hacminin yõllara göre dağõlõmõ  

Hacim  Yõllar  

47 Milyar dolar  1998  

133 Milyar dolar  1999  

327 Milyar dolar  2000  

574 Milyar dolar  2001  

1.1 Trilyon dolar  2002  

2.7 Trilyon dolar  2003  

7.3 Trilyon dolar  2004  

19 Trilyon dolar 2005 

 

Kaynak: http://www.adtk.yildiz.edu.tr/makaleler/ebarlas_eticaret.htm  

 

 
2. İLGİLİ ALANYAZIN 

2.1.Kuramsal Çerçeve 

2.1.1. Bilgi Teknolojilerinin İşletme İçindeki Yeri 

Bilgi  teknolojilerinin yönetimi, işletmeler açõsõndan büyük fõrsatlar ve 

avantajlar sağlamaktadõr. Ürün geliştirme süresinin kõsalmasõ ve yeni 

ürünün pazara hõzla sunulmasõ pazarõn genişlemesi, ürün çeşitliliğinin 

artmasõ, maliyetlerin azalmasõ, değişen ekonomik koşullara çabuk uyum 



 

 

 
 

sağlanmasõ ve değişen müşteri istek ve gereksinmelerini doğru ve 

zamanõnda karşõlayabilmesi örnek olarak verilebilir (Hoşcan ve 

diğerleri,2004). 

Bilgi ekonomisinde organizasyonun başarõsõnõn anahtarõ 

organizasyonun her defasõnda kendini daha  yukarõ çõkaracak şekilde 

sürekli değer katma yeteneğine sahip olmasõdõr. Bunu başarabilmek için 

organizasyonlarõn bazõ yeteneklere sahip olmasõ gerekmektedir. Bunlar 

üretebilme yeteneği, cevap verebilme yeteneği, öngörebilme yeteneği, 

yaratma yeteneği, öğrenme yeteneği, dayanma ve ayakta durma yeteneğidir 

bunlarõ sağlamak ise bilgi ve bilgi sistemlerinin kullanõmõ ile mümkündür 

(Barutçugil, 2002). 

Bilgi teknolojileri işletmeye küresel pazarda stratejik avantaj sağlayan 

rekabete dayalõ ürün ve hizmetlerin üretilmesinde önemli bir parçadõr. Bilgi 

sistemlerinin işletmelerde uygulanmaya başlamasõ bir çok kişiye dinamik bir 

kariyer fõrsatõ yaratmaktadõr. Bunlar bilgi sisteminin içinde doğrudan çalõşan 

sistem uzmanlarõ olduğu gibi bu sistemin çõktõlarõndan faydalanan yöneticiler 

de olabilir. Bilgi  sistemleri, günümüz dijital işletmelerinin yetenek, altyapõ ve 

kaynaklarõnõn temel parçalarõndan birisidir. Bilgi sistemleri ne kadar başarõlõ 

kurulursa dijital işletmenin başarõsõ da o ölçüde artacaktõr. Dijital 

işletmelerdeki tüm işlemler bilgi sistemi üzerinden olduğu için kurulmasõ 

aşamasõnda bilgi sisteminin yeteneği, alt yapõ olanaklarõ ve kaynak yapõsõ 

çok iyi değerlendirilerek karar verilmelidir (Hoşcan ve diğerleri, 2004). 

Bir yanda iş stratejisi kurallarõ ve işlemleriyle öte yandan bilgi sistem 

yazõlõmlarõ, donanõmõ, veriler ve telekomünikasyon arasõnda giderek 

büyüyen bir dayanõşma vardõr. Bu parçalardan birindeki bir değişiklik 

çoğunlukla diğerlerinde de değişiklikler gerektirir. Bu ilişki yönetimde 

gelecekle ilgili plan yaparken kritik hale gelir. Bir kuruluşun beş  yõl içinde ne 

yapmak istediği, genellikle sistemlerinin ne yapabileceğine bağlõdõr 

(Karahoca ve Karahoca,1998). 

İşletme organizasyonunun bilgi gereksinmesini bir tür bilgi sisteminin 

karşõlamasõ beklenemez, farklõ görev ve sorumluluklara sahip organizasyon 



 

 

 
 

kademelerinin farklõ bilgilere ihtiyacõ vardõr. Her düzeydeki bilgi gereksinimini 

aşağõdaki dört bilgi sistemi karşõlar (Şahin,2005). 

•  işlem süreçleme sistemleri 

• Bilgi  çalõşanlarõ ve ofis otomasyon sistemleri 

• Orta yönetim bilgi sistemleri 

• Üst yönetim bilgi sistemleri 

 

2.1.2. Bilgi Teknolojilerinin  İşletmeler Açõsõndan Önemi 

 Dünya�da ekonomik sõnõrlarõn ortadan kalkmõş olmasõ, bilginin 

değerinin her geçen gün artarak önemli bir üretim faktörü halini almasõ, 

işletme yapõsõndaki değişmeler ve  teknolojik gelişmelerin sonucunda 

işletmelerin dijital bir işletmeye dönüşmesi, bilgi sistemlerinin işletmeler 

açõsõndan önemini her geçen gün artõrmaktadõr.   

 

2.1.3. Küresel Ekonomiler Olgusu 

          Günümüz dünyasõnda ekonomik duvarlarõn önemli ölçüde ortadan 

kalktõğõ, dinamik, yeni ve değişken küresel bir çevre ortaya çõkmõştõr. Bu 

durum yeni teknolojilerin yükselişiyle ilgilidir. Artõk yerel ve uluslar arasõ bilgi 

diye bir şey bulunmamaktadõr. Bilgi anahtar role sahip olduğuna göre,  

örgütler, ister ulusal, ister bölgesel isterse yerel alanda faaliyet göstersin 

sadece bir tek dünya ekonomisi bulunmaktadõr (Aktan ve Vural ,2005). Bilgi 

çağõ organizasyonlarõnõn aynõ sektördeki rakip organizasyonlarõn önünde 

olma kriteri, sahip olduklarõ yararlõ bilgi ve onu kullanma derecesi ile 

ilişkilendirilmektedir.  Bilgi teknolojileri aracõlõğõ ile bilgi, yaygõn ve herkesin 

sahip olabileceği bir nitelik kazanmõştõr. Organizasyonlarõn biçimlendirdiği 

ekonomik yaşamda, bu niteliksel değişim küreselleşme olarak 

algõlanmaktadõr (Öğüt,2003).  



 

 

 
 

Günümüzde kullanõlan bilgi sistemleri işletmelerin dünyanõn her 

yerine ulaşarak pazarlama yapabilmesini sağlayabilecek  düzeyde ve 

kapasitedir. Her geçen gün bu ulaşõmõn hõzõ, kapasitesi  ve nitelikleri 

artmaya devam etmektedir. Gerçekten de, dünyanõn değişik yörelerindeki 

arz ve talebi yönetmek  ve denetlemek, farklõ ülke koşullarõndaki işletmeleri 

24 saat açõk tutmak küresel iş takõmlarõnõ koordine etmek, ulusal ve uluslar 

arasõ raporlama gereksinmesini karşõlamak, ancak güncel bilgi sistemleriyle 

mümkün hale gelmektedir. Geleneksel bilgi sistemleriyle çalõşan girişimler, 

ulusal ölçekte bile yaşamdan çekilmek durumunda kalmõştõr. Dünyanõn her 

yerine yayõlmõş küresel girişimlerin yönetimi ve denetimi, güçlü bilgi 

sistemlerini gerekli kõlan en büyük işletmecilik sorunudur. Küreselleşme ve 

bilgi teknolojisi, ulusal girişimler için büyük bir risk, tehlike veya tehdit 

getirmiştir. Küresel yönetim ve iletişim sistemleri nedeniyle müşteriler kalite, 

fiyat ve diğer karşõlaştõrmalarõ yaparak, 24 saat açõk küresel pazarlardan alõş 

veriş yapmaktadõr. Yeni koşullara uyum sağlayamayan ulusal  girişimler, 

gelişmiş işletmelerle rekabet edemez. Uluslar arasõ pazarlarda 

tutunabilmenin ön koşullarõndan birisi, çok güçlü bilgi ve iletişim sistemlerine 

sahip olmaktõr (Şahin,2005). 

 

2.1.4. Endüstri Toplumunun ve Endüstri Ekonomisinin Bilgi ve Bilişim     
Tabanlõ Ekonomiye Dönüşümü 

Bilgi toplumu kavramõ, ikinci Dünya savaşõ sonrasõ özellikle 

sanayileşmiş ülkelerde yaşanan toplumsal, teknolojik ve ekonomik 

değişimlere dayandõrõlarak kullanõlan bir kavramdõr. Bilgi toplumu 

kavramõnõn temel bileşenlerinden biri olarak toplumsal değişimlere neden 

olan bilgi, temel bir üretim girdisine dönüşmüş ve giderek ürün içinde emek 

ve sermayeden daha önemli bir üretim girdisi haline gelmiştir. Bu değişim, 

yeni mesleklerin doğmasõna ve bu mesleklerde çalõşanlarõn toplam istihdam 

içinde önemli bir orana ulaşmasõna sebep olmuştur. Aynõ zamanda bilgi 

üretmeye yönelik kaynaklar artõrõlmõş, araştõrma geliştirme harcamalarõnõ 

büyük oranlarda yükseltmiştir. Bilgi toplumu kavramõnõn diğer bileşenini 



 

 

 
 

oluşturan teknolojik gelişmeler ise haberleşmenin hõzlanmasõna ve bilginin 

daha dinamik bir özellik kazanmasõna neden olmuştur (Akay,2005). 

  Bilgi ve bilişim devrimi 20. yüzyõlda başlamõş ve giderek artan bir 

oranda devam etmiş ve bugünkü akõl almaz boyutlara ulaşmõştõr. Gelişmiş 

ülkelerde beyin gücüyle çalõşanlarõn oranõ kol gücüyle çalõşanlardan, tarõm 

alanõnda çalõşanlardan ve sõradan hizmetlerde çalõşanlardan daha fazladõr. 

Gelişmiş ülkelerde insanlarõn büyük bir kõsmõ tarlalarda çiftliklerde ve 

fabrikalarda uzun süreler çalõşma yerine pazarlama eğitiminde, sağlõkta, 

bankada, sigorta işletmelerinde, adalet alanõnda, bilgisayar yazõlõmõnda, bilgi 

üretiminde, bilişim teknolojisi gibi alanlarda çalõşmayõ tercih etmiştir. Diğer 

taraftan bilgi ve bilişim, bir çok yeni ürün ve hizmetin kaynağõ durumuna 

gelmekte  ve yeni istihdam alanlarõ yaratmaktadõr (Şahin,2005).  

Güncel ekonomik koşullarda bilgi ve teknoloji, işletmeler için, stratejik 

ve  önemli bir  varlõk durumundadõr. İşletme içindeki bilgi ve bilişim akõşõnõ 

en uygun hale getirmek ve yönetimin bilgi kaynaklarõndan en üst düzeyde 

yararlanmasõnõ sağlamak için bilgi sistemlerine gereksinim duyulmaktadõr. 

İşgörenlerin etkinliği ve verimliliği, yararlandõklarõ bilgi sisteminin kalitesine 

bağlõdõr. Aynõ şekilde girişimlerin yaşamlarõnõ sürdürmesi ve büyümesi, 

yöneticilerin  küresel ölçekte başarõlar sağlamasõ da, seçilen bilgi 

teknolojilerine bağlõdõr (Şahin,2005). 

 

2.1.5. Geleneksel İşletmenin Güncel İşletmeye Dönüşümü 

Günümüzde geleneksel organizasyon biçimi, yerini esnek  

organizasyonlara bõrakmaktadõr. Bu tip organizasyonlar, kaynak israfõnõ 

azaltarak ve üretim sürecinin her aşamasõnda değişen koşullarõ dikkate alan 

yaratõcõ düşünce tarzõnõ bütünleştirerek emek ve sermayenin verimliliğini 

artõrõr. Bilgi akõşõ açõsõndan işlevsel olmayan orta düzey yönetimin bir çok 

katmanõnõ ortadan kaldõrõr ve aşõrõ uzmanlaşma  ve bölümlere ayõrma 

uygulamasõnõ çok boyutlu iş sorumluluğunu tanõmlayarak  ekipler ve mesleki 

rotasyonu kullanarak engeller (Aktan ve Vural,2005).  



 

 

 
 

Geleneksel işletmeler, hiyerarşik merkezi bir yapõya sahiptir. Bu tür 

örgütlenmelerdeki yöneticiler, uzmanlar ve işgörenler, kitleler halindeki mal 

ve hizmetleri bir takõm değişmez standart işlem süreçlerine bağlõ kalarak 

üretmek ve  dağõtmak durumundadõrlar.  Yeni tür girişimler ise, az 

hiyerarşik, merkezleşmemiş, yatay ve esnek bir örgütlenmeye sahiptir. Bu 

tür bir örgütte görev alan insanlar, özel müşterilerin ve pazarlarõn istek ve 

gereksinmelerine uygun mal ve hizmetleri, anlõk bilgilere dayanarak üretir ve 

dağõtõrlar. Başka deyişle, söz konusu yeni örgütlenmede, örgüt yapõsõ, pazar 

koşullarõndaki anlõk gelişmeleri anõnda algõlayõp, anõnda yanõt verecek 

biçimde esnek bir yapõya sahiptir (Şahin,2005). 

 

2.1.6. Dijital Girişim Olgusu 

1996 yõlõndan beri, girişimlerin ileri bilgi teknolojisini yoğun olarak 

kullanmasõ, dijital girişim olgusunu yaratmõştõr. Dijital  girişim müşterilerle, 

girdi verenlerle ve işgörenlerle olan tüm örgütsel ilişkilerin dijitallik 

aracõlõğõyla yapõldõğõ yeni ekonomik kurumdur. Dijital girişimde iş ve işlem 

süreçleri, tüm örgüt birimlerini birbirine bağlayan elektronik ağlarla 

gerçekleştirilir. Dijital girişimlerde, önemli işletme kararlarõnõ destekleyen 

herhangi bir bilgiye, işletmenin, her yerinde, her zaman, ilgili herkes, aynõ 

anda ulaşõr ve aynõ anda yararlanõr. Dijital işletme çevresindeki değişimleri, 

dalgalanmalarõ, olup bitenleri, geleneksel işletmeden olağanüstü ölçüde 

daha hõzlõ duyumsar, değerlendirir ve yanõt verir (Şahin,2005).  

 

2.1.7. Dijital İşletmeyi Tanõmlayan Sistemler 

         Dijital işletme, işletmenin bütün müşterileri, satõcõlarõ ve çalõşanlarõyla 

olan önemli ilişkilerini baştan aşağõ dijital ortamda sağlayan, şirket 

varlõklarõnõ dijital yöntem ve araçlar aracõlõğõyla yöneten işletmedir. Temel iş 

süreci, işletmenin bir çok örgütle dijital ağlar aracõlõğõyla bağlantõsõnõ başarõlõ 

bir şekilde sağlar. İş süreci, değerli ürün ve hizmetler üretebilme üzerinde 

yoğunlaşma ile işi organize ve koordine etmeyi ifade eder. Yeni ürünlerin 



 

 

 
 

geliştirilmesi, üretilmesi ve siparişlerin alõnmasõ ya da çalõşanlara iş 

verilmesi iş süreçlerine verilebilecek örnekleri oluşturmaktadõr (Hoşcan ve 

diğerleri ,2004).   

 

2.1.7.1.Kurumsal Sistemler 

Kurumsal sistemler olarak adlandõrõlan bu yeni sistemler aynõ 

zamanda ERP (Enterprise Resource Planning � Kurumsal Kaynak 

Planlamasõ) sistemleri olarak da bilinir. Bunlar bir işletmenin bilgi 

gereksinmelerinin niteliklerini hatta daha fazlasõnõ destekleyen bilgisayar 

uygulamalarõ paketleridir. ERP, finans, muhasebe, üretim, insan kaynaklarõ 

gibi temel işletme uygulamalarõnda kullanõlan ve bütün bu işletme 

uygulamalarõnõ bütünleştiren bir işletme yönetim sistemidir. Muhasebeden 

üretime, satõştan hizmete, kurumsal sistem modülleri, binlerce işletme 

faaliyetlerini desteklemektedir. Bir işletmenin faaliyetlerini yerine getirmek 

için kullanõlan bilgisayar destekli bilginin her bir parçasõ bu sistemler 

tarafõndan elde edilebilmektedir. Bu sistemler tedarik zinciri yönetimi, 

müşteri ilişkileri yönetimi ve internet uygulamalarõnõ kapsayan bugünün 

yaşamsal teknolojik çözümlere temel oluşturmaktadõr. ERP�nin en önemli 

karakteristiği; ERP desteğindeki uygulamalarõn bütünleştirilmesidir. Bu 

nedenle, ERP kullanan işletme bölümleri, merkezi veri tabanõnda 

depolanmõş verileri birlikte kullanõrlar. İşletmelerin çoğunun alt bölümleri 

çeşitli coğrafi bölgelere dağõlmõş bulunmaktadõr ve buralarda ERP 

paketlerinin çeşitli sürümleri çalõşabilmektedir. Böyle bir durumda ERP 

sistemi, farklõ bölgelerdeki farklõ sunucularda çalõşan ve bunun sonucu çoklu 

veri tabanlarõnda bulunan verilerin, dağõtõlmasõ ve zaman uyumlu hale 

getirilmesi ile oluşan, veri gruplarõnõ kullanmaktadõr. Bu durum ise sistemin 

performansõnõ artõrõr. İşletmeler bu bütünleştirmeden büyük yarar sağlar, zira 

ERP, ilgili her türlü işlem ile bağlantõ kurabilmektedir. ERP�nin genel olarak 

belli başlõ özellikleri  şunlardõr (Oktal,2005); 

• Standardize edilmiş veri tanõmlarõ 



 

 

 
 

• Tek bir veri grubuna ortak erişim  

• Sistem esnekliği 

• Açõk sistem mimarisi 

• İleri işletme faaliyet alanõ  

• Sistem hõzõ 

 

2.1.7.2.Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi 

Müşteri ilişkileri yönetim sistemi orjinal adõyla CRM, bir şirket için tüm 

müşteri bilgilerinin belirli bir merkezde tutulduğu ve bu bilgilerden elde edilen 

sonuçlara göre mevcut müşterilerini korumalarõnõ, onlarla iş imkanlarõnõ 

artõrmalarõnõ sağlayan, onlara her temas noktasõnda katma değerli ve tutarlõ 

hizmet sunmayõ hedefleyen ve bu amaçla iş süreçlerini ve bilgi yönetimi 

teknolojilerini bir araya getiren, müşteri odaklõ bir strateji felsefedir. Müşteri 

ilişkileri yönetim sistemi, teknolojik boyutu ve işlevsellik boyutu ile iki 

bölümden oluşmaktadõr. İşlevsellik boyutu pazarlama, satõş ve servis 

faaliyetlerini, teknolojik boyutu, bilişim teknolojinin gelindiği son nokta itibarõ 

ile, şirket için uygulanmasõnõ kapsamaktadõr. Müşteri ilişkileri yönetim 

sistemi işletmeye aşağõdaki yararlarõ sağlar (Taşpõnar,2005); 

• Karlõ müşterilerin işletmeye bağlõlõklarõn artõrõr.  

• Pazarlama faaliyetlerinin masraflarõnõ azaltõr.  

• Verimliliği artõrõr, müşteri kaybõnõ azaltõr.  

• Hedef müşteriye uygun ürün, fiyat ve kanal oluşturulmasõnõ 

sağlar . 

• Çapraz satõş fõrsatlarõnõ artõrõr. 

 



 

 

 
 

  2.1.7.3. Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi 

Tedarik zinciri, tedarikçi ile başlayõp müşterilere kadar uzanan, 

hammaddenin temin edilmesi, üretim sürecinde ürüne dönüştürülmesi ve 

müşterilere ulaştõrõlmasõ faaliyetlerinin bütününü kapsayan bir süreçtir. Bir 

başka tanõmla tedarik zinciri, hammaddelerin işlenmesi veya yarõ mamule 

dönüştürülmesi, ana sanayide ürün haline getirilerek müşterilere 

ulaştõrõlmasõ sürecine değer katan bütün uygulamalardõr. TZ�nin dört temel 

elemanõ vardõr (Demirdöğen ve Küçük, 2007). Bunlar;  

• Tedarikçiler 

• Ana sanayi 

• Distribütörler  

• Tüketiciler 

 

2.1.7.4.Bilgi Yönetim Sistemleri 

Günümüzde, hõzla gelişen teknolojilerin beraberinde getirdiği yoğun 

çalõşma şartlarõ; yöneticilere karar vermek için gerekli bilgi ve raporlarõ 

günlerce, haftalarca beklemek gibi bir lüks bõrakmamõştõr. Sadece deneyim 

ve öngörüler ile etkili kararlar almak ise kurumsal yapõlarõ bozmakta ve 

kişisel yönetim risklerini de beraberinde getirmektedir. Doğru ve analiz 

süzgecinden geçmiş bilgiye ulaşõm başarõ getirecek kararlarõn temelini 

oluşturmaktadõr. Yöneticiler kadar çalõşanlar da sistemlerinde bulunan 

gerçek bilgiye hõzlõ ve kolay ulaşmaya ihtiyaç duymaktadõrlar. Bilginin etkin 

kullanõlmasõ, paylaşõlmasõ ve değer olarak tüm iş süreçlerine zamanõnda 

aktarõlmasõ verimi arttõrmakta ve kaynaklarõn etkin kullanõlmasõnõ 

sağlamaktadõr. 

 Bilginin en üst seviyede kullanõmõ iş dünyasõnõn yüksek kalite 

standartlarõna ulaşmasõnõ sağlamaktadõr. Gelişen iş dünyasõnda kurumlar ve 

işletmeler dõşarõdan aldõğõ ve kendi içinde ürettiği bilgileri gerektiği zaman 



 

 

 
 

kullanmak üzere depolamaktadõr. Bilgilerin değerlendirilip istenilen formata 

dönüştürülmesi ve stratejik kararlar alõrken kullanõlmasõ bilgi yönetim 

sistemleri ile mümkün olmaktadõr. Bilgi yönetimi sistemleri kurum ve 

işletmeler için önemi gittikçe artan bilginin doğru bir şekilde hazõrlanmasõ, 

saklanmasõ gerektiği zaman ise amacõna uygun derlenerek kullanõlacağõ 

yerde verimli  bir şekilde değere dönüştürüldüğü bir sistemdir. Bu sistem ile 

işletme veya kurum içindeki tüm iş süreçlerinde üretilen ve yenilenen bilginin 

akõşõnõn doğru olarak yönetilmesi ve verimliliğin artõrõlmasõ 

hedeflenmektedir. Bilgi yönetim sistemi ile veri tabanõnda bulunan kritik 

bilginin analizi yapõlmakta ve hangi ürün ve hizmetin en karlõ durumda 

olduğu, işlerin nerede yoğunlaştõğõ, ithalat, ihracat, üretim, stokla ilgili 

herhangi bir veriye veya sorguya gerçek zamanlõ cevap bulunabilmektedir. 

İşletme veya kurum için stratejik kararlar verirken pazarlamada, envanterde, 

müşteri ile ilgili faaliyetlerinde hõzlõ ve kolay ölçümler ve sorgulamalar 

yapabilmektedirler (Web,www.docuart.com). 

 

2.1.7.4.1. Bilgi Sistemlerinin Yarattõğõ Fõrsatlar ve Tehlikeler  

Bilgi sistemleri, işletmenin istek ve gereksinimlerini karşõlayabildiği 

ölçüde faydalõ olacaktõr. Bir işletmede etkin bir bilgi sisteminin 

kullanõlmasõyla rakiplere göre değişime hõzlõ uyum sağlayabilen, değişen 

istek ve gereksinimlere anõnda cevap verebilen, karlõ, rekabet avantajõna  

sahip ve verimli bir işletme yaratõlabilir. İşletmeler bilgi teknolojisini 

kullanõrken rekabetçi etkili  ve aynõ zamanda dijital girişimciliğe olanak 

tanõmalõdõr. Küreselleşmeye bağlõ olarak işletmelerin bir çok yerde ofisleri 

bulunmaktadõr. Bu ofislerin denetlenememesi ve iletişim bozukluğu 

işletmenin işleyişini olumsuz yönde etkilemektedir. İşletmelerin kuracağõ 

bilgi mimarisi ve alt yapõsõ öyle olmalõdõr ki, işletme amaçlarõ desteklenirken 

aynõ zamanda değişen iş ve teknolojik koşullar göz önünde 

bulundurulmalõdõr. Bilgi sistemleri için yapõlacak yatõrõmõn gerçek karşõlõğõ 

mutlaka alõnmalõdõr. Kurulan  bilgi sistemlerinin etik ve sosyal sorumluluk 



 

 

 
 

açõsõndan çalõşma şekilleri çok iyi denetlenmelidir (Hoşcan ve diğerleri, 

2004). 

 

2.1.8.  Bilgi Teknolojileri  Türleri 

İşletmeler faaliyetlerini sürdürürken sürekli olarak yeni bilgilere ihtiyaç 

duyarlar. İşletmelerin faaliyetlerini yerine getirirken ihtiyaç duyduklarõ bilginin 

doğru bilgide olmasõ gereken özellikleri taşõmasõ gerekir. İşletmede ihtiyaç 

duyulan ve her bölümde her kademede birbirinden farklõ nitelikler taşõyan 

bilgilerin doğru, hõzlõ ve anlaşõlõr bir şekilde sağlanabilmesi ve ilgili yerlere 

iletilebilmesi için farklõ bilgi sistemleri geliştirilmiştir.  

 

2.1.8.1 Temel Bilgi Teknolojileri 

İşletmelerde faaliyet, bilgi, yönetim ve stratejik düzeyde ortaya 

çõkabilecek bilgi gereksinimlerini karşõlayacak çeşitli bilgi teknolojileri  

kullanõlmaktadõr. Bilgi teknolojilerinin gelişimine bağlõ olarak gelişen ve temel 

bilgi sistemleri olarak adlandõrõlan işletme bilgi sistemleri aşağõda 

anlatõlmaktadõr. 

 

2.1.8.2. Kayõt İşleme Sistemleri 

  Kayõt işleme sistemlerinin geçmişi 1890�lara Herman Holereith�in bu 

dönemde yapõlan nüfus sayõm sonuçlarõnõn hesaplanmasõnda kullanõlmak 

üzere delikli kart okuyan makineyi geliştirdiği dönemlere kadar gitmektedir 

(Bensghir,1996). Verilerin bilgi haline dönüştürülmesi işlevi genellikle insan 

gücü veya veri işleyen mekanik, elektro mekanik ya da elektronik bir aygõt 

tarafõndan gerçekleştirilir. Bilgisayarlarõn ilk uygulamasõ tek düze büro 

işlerinin makineleştirilmesine, verilerin yöneticilerin kullanõmõna hazõr bilgi 

haline dönüştürülmesine ilişkindir. Bilgisayar uygulamalõ yönetim 

sistemlerinin en basitini oluşturan bu makineleşme süreci, R.L. Ackoff 



 

 

 
 

tarafõndan bilgi (veri) işleme sistemi olarak adlandõrõlmõştõr (Ülgen1990). Veri 

ya da bilgi işleme sürecinde temel olarak üç aşama bulunmaktadõr. Bunlar 

sõrasõyla kayõt etme, işleme ve raporlamadõr (Bensghir,1996). Ancak bazõ 

yazarlar, veri ya da bilgi işleme sürecini daha detaylandõrarak; veri elde 

etme, kayõt, sõnõflama, sõralama, hesaplama, özetleme, saklama, yeniden 

başvurma, çoğaltma, ve iletişim olmak üzere on gruba ayrõlmaktadõr 

(Ülgen,1990). 

Kayõt işleme sistemleri, organizasyonlarda yerine getirilen günlük 

işlemler sonucunda elde edilen kayõtlarõn toplanmasõ ve bu kayõtlarõn 

işlenmesi görevini üstlenmektedir. Bu kayõtlar, maaş, sigorta, vergi, çek 

tahsilat ve stok işlemlerini kapsayan kayõtlardõr. Kayõt işleme sistemleri 

oluşturulan ilk bilgi sistemi türüdür. Kayõt işleme sistemlerinin temel amacõ, 

daha önce elle  yapõlan uzun zaman ve emek gerektiren hesaplamalarõn 

otomatik olarak makineler yardõmõyla daha kõsa sürede, doğru  ve en az 

maliyetle yapõlmasõnõ sağlamaktõr (Aktan ve Vural,2005). Kayõt işleme 

sistemleri, verinin işlenmesi, saklanmasõ ve çağrõlmasõna yöneliktir ve 

yönetim bilgi sistemini destekler. Yönetim bilgi sisteminin kullandõğõ bilginin 

çoğu, başlangõçta kayõt işleme sistemleri tarafõndan tutulur. Kayõt işleme 

sistemleri kayõt işlemleri yapar. Bu kayõt işlemlerinin yapõlmasõyla kayõt 

işleme sistemleri büyük  miktarlarda bilgiyi toplar ve depolar. Bu bilgiler 

yönetim bilgi sistemi için bir veri tabanõdõr.  Kayõt işleme sistemlerine örnek 

olarak bilet rezervasyon sistemleri, sipariş girme sistemleri, bordro 

sistemleri, gibi daha bir çok örnek verilebilir. Bu sistemler  günlük 

operasyonlarla ilgilenir, yapõlan işlemler, işlem yükü, ve hacmi çok yüksek 

olan tekrarlõ işlemlerdir (Gökçen,2002). 

 Kayõt işleme sistemleri özetle şu niteliklere sahiptir. Bu sistemler 

işlemleri yürütme, ve kayõt tutma üzerine yoğunlaşõrlar, çõktõlarõ periyodiktir, 

katõ bir programlamaya sahiptirler. Yöneticilerin ve örgütün operasyonel 

düzeyde çalõşanlarõnõn ihtiyaçlarõna yönelik bilgiler yaratõr ve sistem temel 

olarak örgütsel işlevlere dayalõ olarak geliştirilir (Bensghir,1996). Kayõt 

işleme sistemlerinde veri iki şekilde işlenir. Bunlardan birincisi doğrudan 

hemen işlemedir.  Bu kayõt işleme yönteminde işlemler, gerçekleştikleri 



 

 

 
 

anda girilir ve kaydedilir. Veri tabanõ üzerinde güncelleme hemen yapõlõr. Bu 

tür işlemede operatör, sistemden güncel sorgulamalar yapabilir. Örneğin 

satõş elemanõ elindeki mevcut mallarõ anõnda kontrol edip, malõn gönderilme 

zamanõnõ müşteriye söyleyebilir. Sistemin etkinliğinin ağlanabilmesi için bir 

dosyanõn her veri elde edildiğinde güncellenmesi gerekebilir. Rezervasyon 

işlemleri bankalarda ya da otomatik para çekme makinelerinde yapõlan 

parayla ilgili işlemler bununla ilgili örneklerdir. İkinci bir veri işleme yöntemi 

ise  parti işlemedir. Bu tip işlemede işlemler gruplanõr ya da kümelenir ve 

ard arda girişleri yapõlõr. Parti işlemede yapõlan sorgulamada veri tabanõ 

güncel olmadõğõndan (kayõtlar günlük, haftalõk hatta aylõk olarak girilebilir) 

yanlõş bilgiler sağlanabilir. Örneğin, saat 15:00 de, o ana kadar yapõlan 

satõşlarõn toplam değerini görmek isteyen bir  yönetici, eğer bütün satõş 

kayõtlarõ toplu olarak 17.00 de işleniyorsa böyle bir bilgiye ulaşamayacaktõr. 

Kimi durumlarda bu iki saatlik gecikme yöneticinin performansõnõ düşürebilir 

(Gökçen,2002). Bu  nedenlerle işletmeler kendileri için faydalõ olacak kayõt 

işleme  şeklini seçmelidirler. Kayõt işleme sistemlerinin temel özellikleri 

aşağõdaki gibidir (Mutlu,1995). 

• İşlemsel düzeyde, verinin saklanmasõ, işlenmesi ve akõşõ üzerine 

odaklanõr. 

• Kayõt işlemenin verimliliği amaçlanõr. 

• Bilgisayar kullanõmõ çizelgelenmiş ve en iyileştirilmiştir. 

• Uygulamalar birbirinden bağõmsõz olarak geliştirilir. 

• Uygulamalarõn karar verme özellikleri ya çok azdõr ya da çok basittir. 

• Yönetim için özet raporlar üretilir. 

 

2.1.8.3. Ofis Otomasyonu Sistemleri 

Ofis otomasyonu sistemleri, organizasyonlardaki her türlü mesajõn ve 

bilginin iletimi için  oluşturulmuş bir bilgi sistemi türüdür. Ofis otomasyon 



 

 

 
 

sistemleri, gelişmiş bilgisayar teknolojisi, bilgisayar yardõmõyla işleyen  yan 

teknoloji ve iletişim teknolojisinin bütünleşmesi ile meydana gelmiştir. Ofis 

otomasyon sisteminin kurulmasõndaki temel amaçlar, ofis çalõşanlarõnõn 

iletişimlerinin ve aralarõndaki bilgi alõş verişini hõzlandõrmak, günlük işlerin 

hõzlanmasõnõ sağlamak, kurumsal işlemleri bilgisayarlaştõrmaktõr (Aktan ve 

Vural,2005). Ofis otomasyon sistemlerinin uygulamalarõndan bazõlarõ 

aşağõda verilmiştir (Gökçen,2002). 

• Kelime işlemci: yazõlõ dokümanlarõ oluşturan, görüntüleyen, 

biçimleyen ve yazõcõya gönderen yazõlõmlardõr ve ilk ofis otomasyonu 

uygulamasõdõr. 

• Elektronik posta ve sesli posta: telefonla haberleşmeye alternatif 

olarak tasarlanmõştõr. Her iki durumda da kullanõcõnõn posta kutusu, 

bilgisayarõn deposunda yer almaktadõr.   

• Faks makineleri veya bilgisayar kullanõlarak: uzun mesafeli belge 

kopyalamalarõ yapõlabilir. 

• Görüntü işleme: doküman yoğun işletmelerde, dokümanlarõn 

elektronik bir görüntü  üretmek üzere taranmasõdõr.  

• Elektronik takvimleme: firmadakilerin, toplantõ ve ziyaretlerinin 

planlanmasõ amacõyla, diğer insanlarõn randevu takvimlerine erişimini 

mümkün kõlar. 

• Telekonferans sistemiyle (Audio, video ve bilgisayarlar vasõtasõyla): 

bir araya gelmeden iletişimi sağlamak mümkündür. 

• Masaüstü yayõncõlõk: bilgisayar yardõmõyla ve profesyonel anlamda 

basõlõ ve görüntülü iletişim malzemelerini(yazõşma, raporlar, slayt, 

yansõ gibi eğitim materyalleri, firma dõşõ için reklam ilanlarõ, broşürler 

vb.) üretir. 

 

 



 

 

 
 

2.1.8.4 Bilgi Çalõşanlarõ Sistemleri  

Bilgi çalõşanlarõ sistemleri, örgütte yeni bilginin yaratõlmasõ ve örgütün 

yeni bilgiyle bütünleştirilmesinde bilgi çalõşanlarõna destek sağlayan bir 

sistemdir. Bilgi çalõşanlarõ genellikle, bu amaçlarõnõ gerçekleştirebilmek 

amacõyla, ofis otomasyon sistemlerinden yararlanmaktadõrlar (Hoşcan ve 

diğerleri, 2004). İşletmelerde bilgi üretmekle görevli uzman kimseler vardõr.  

İşletmelerdeki mühendislik, tasarõm birimleri, kimya laboratuarlarõ, teknik 

ekspertiz bürolarõ gibi bilgi üretim merkezleri, bilgi üretimini kolaylaştõracak 

her türlü çağdaş olanakla donatõlmõştõr. Bu çağdaş bilgi üretim sistemleri, 

bilgi teknolojisi ile mühendis, doktor, avukat, ekonomist, bilim adamõ gibi 

bilgi üreticisi profesyonelleri bütünleştirip etkinliği artõracak biçimde 

tasarlanmõştõr. Bilgi sistemleri, bilgi düzeyinde çalõşanlar ve veri çalõşanlarõ  

olmak üzere ikiye ayrõlõr. Veri çalõşanlarõ, bilgi çalõşanlarõna destek hizmeti 

sunan teknisyen, muhasebeci, anketör, sekreter, uzman yardõmcõsõ, stajyer 

gibi ara bilgi elemanlarõdõr. Bu elemanlar, bilgi çalõşanlarõnõn gözetiminde 

bilgi üretilmesine yardõmcõ hizmet sağlar. Veri elemanlarõnõn eğitim, bilgi ve 

uzmanlõk düzeyleri bilimsel hipotezler kurmaya, hipotezleri test etmeye ve 

bilimsel sonuçlar çõkarmaya yeterli değildir. Oysa bilgi çalõşanlarõ bitirdikleri 

lisans, yüksek lisans, ve çeşitli deneyimlerine göre bilimsel sonuçlara 

ulaşabilen, girişimcilere  ve işletme yönetimine danõşmanlõk hizmeti 

sunabilen konusunda uzman kimselerdir (Şahin,2005). 

 

2.1.8.5. Karar Destek Sistemleri   

 Karar destek sistemi herhangi bir bireyin bir eylemin kesin olarak 

nasõl yapõlacağõnõn bilinmediği durumlarda, kişilerin karar almasõnõ ve kendi 

muhakeme yeteneklerini kullanmasõnõ destekleyen ve yardõmcõ olan 

etkileşimli bir sistemdir ( Aktan ve Vural ,2005). 

Diğer bir deyişle, verilmesi gereken kararla ilgili veriyi daha iyi 

anlayarak, daha etkin karar seçenekleri oluşturma, alternatifleri belirleme ve 



 

 

 
 

değerlendirme işlevlerine destek sağlayan ve doğru karar verme olasõlõğõnõ 

artõran sistemlerdir ( Gökçen, 2002). 

 Kararõ destekleyen herhangi bir sistem karar destek sistemi olarak 

adlandõrõlõr.Yönetim bilgi sistemi ve karar destek sistemi organizasyonun 

yönetim kademesine destek verir. Karar destek sistemlerinin özellikleri 

aşağõdaki gibidir (Karahoca ve Karahoca,1998 ). 

• Kullanõcõlara esneklik, uyumluluk ve hõzlõ cevaplar sunar. 

• Kullanõcõlara girdi ve çõktõlarõ basma ve kontrol izni verir. 

• Profesyonel programcõlardan çok az veya hiç yardõm almadan çalõşõr. 

• Kararlar ve problemler için (çözümleri bilinmeyen için) destek sağlar. 

• Karmaşõk analiz ve modelleme araçlarõ kullanõr. 

 

2.1.8.6. Yönetim Bilgi Sistemleri   

Yönetim en basit ifadesiyle başkalarõ vasõtasõyla iş yapmaktõr 

(Özalp,1989). Yönetim bilgi sistemleri, temel olarak farklõ yönetim 

kademelerindeki yöneticilere gereksinim duyduklarõ bilgiyi sağlamakla 

görevli olan bilgi sistemidir (Aktan ve Vural, 2005). Bu sistemler belirli 

amaçlara ulaşmak veya belirli bir anlayõşõ geliştirmek için, verilerin bir işlem 

sonucunda yöneticilere yararlõ hale getirilmesin sağlayan sistemlerdir (Öğüt 

,2003). Yönetim bilgi sistemleri işletmenin temel operasyonlarõnõ özetler ve 

raporlar. Bu raporlar belirli bir düzende üretilir. Genellikle yöneticilere 

haftalõk, aylõk, yõllõk sonuçlar  sunar. Tipik bir yönetim bilgi sistemi firma içi 

verileri kapsar, bir çok rutin özet tablolarõn hazõrlanmasõ, karşõlaştõrmalarõn 

yapõlmasõ, istatistiksel ve matematiksel modellerin oluşturulmasõna destek 

sağlar (Karahoca ve Karahoca,1998). Yönetim bilgi sistemlerinin temel 

özellikleri aşağõdaki gibidir ( Gökçen,2002) . 

• Kayõt işleme fonksiyonlarõnõ destekler (kayõt ve saklama gibi). 



 

 

 
 

• Bütünleşik bir veri tabanõ kullanõr ve fonksiyonel alanlarõn çeşitliliğini 

destekler. 

• Operasyonel, taktik ve stratejik seviye yöneticilerin bilgiye kolay ve 

zamanõnda erişimini sağlar. Özellikle yoğun olarak taktik seviye 

yönetici için hizmet sağlar.   

• Kõsmen esnektir ve organizasyonun bilgi ihtiyaçlarõndaki değişmeye 

adapte edilebilir. 

• Sadece yetkili şahõslarõn erişimine imkan veren sistem güvenliğini 

sağlar.   

• Günlük operasyonlarla ilgilenmez. 

• Genellikle yapõsal kararlarõn desteklenmesine yöneliktir. 

• Yöneticilere değişik raporlar sunar. 

• Öncelikle çevresel ya da dõş olaylarla değil, büyük ölçüde firma içi 

olaylara odaklanõr.   

 

2.1.8.7. Üst Yönetim Bilgi Sistemleri 

            Bilgi sistemleri piramidinin  en ucunda, üst yönetim bilgi sistemi yer 

alõr. Bu sistem işletme yönetim kurulu üyelerinin bilgi gereksinmesini 

karşõlamak için geliştirilmiştir. Başta genel müdür olmak üzere yönetim 

kurulu üyeleri işletmenin vizyonunu misyonunu, değerlerini ve stratejilerini 

belirler. Burada yapõlacak bir hata işletmenin geleceğini tehlikeye sokar. 

Dolayõsõyla üst yönetim bilgi sistemi, yönetim kurulu üyelerini, iç ve dõş çevre 

koşullarõ konusunda tam olarak bilgilendirmelidir (Şahin,2005). Üst yönetim 

bilgi sistemleri üst düzey yöneticilerin yapõsal nitelikte olmayan kararlarõna, 

ileri grafik ve iletişim teknolojileri aracõlõğõyla destek sağlamak amacõyla 

geliştirilmiştir (Öğüt,2003). 



 

 

 
 

 Bu sistemler yapõlandõrõlmamõş kararlarõ belirler ve belirli yetenek 

veya herhangi bir uygulama sağlamaktan ziyade iletişim ortamõ ve 

geliştirilmiş hesaplama yaratõrlar. Yeni vergi yasalarõ, veya rakip firmalar gibi 

dõş olaylar hakkõndaki verileri birleştirmeyi amaçlar. Bu sistemler yönetim 

bilgi sistemi  ve karar destek sistemlerinden bilgilerin özetlerini çõkarõrlar. Bu 

sistemler kritik verilerin sõkõştõrõlmasõ, filtre edilmesi, zamanõn kõsõtlõlõğõnõ 

vurgulayarak ve gerekli ihtiyaçlarõn bilgi olarak saklanmasõ için yöneticilere 

yararlõdõr. Her ne kadar sõnõrlõ analitik yeteneklere sahip olsalar da  üst 

yönetim bilgi sistemleri en  gelişmiş grafik yazõlõmlarõ kullanõr ve verileri bir 

çok kaynaktan hõzlõ bir  şekilde kõdemli yöneticilerin ofislerine ve yönetim 

odalarõna dağõtabilir. Diğer bilgi sistemlerinden farklõ olarak belirli 

problemleri çözmeyi amaçlamaz, onun yerine geliştirilmiş hesaplama ve 

iletişim yeteneği sağlar. Üst yönetim bilgi sistemi daha az analitik modeller 

kullanmaya eğilimlidir(Karahoca ve Karahoca,1989). 

Üst yönetim bilgi sistemi şu sorularõ cevaplandõrmaya yardõm 

etmelidir: Hangi işte olmalõyõz?, Rakiplerimiz ne yapõyordur?, Ne gibi yeni 

kazançlar bizi iş dalgalanmalarõndan korur?, Kazanç artõrmak  için hangi 

birimleri saptamalõyõz? , Üst yöneticiler kişisel tarzlarõnda farklõlaşõr ve hepsi 

radikal olarak değişen sorunlarla yüz yüze gelir. Sistem bu yeni şartlara 

adapte olabilecek şekilde kurulmalõdõr. Üst yönetim bilgi sistemleri bilgisayar 

destekli bilgi sistemleri ile deneyimli veya direkt iletişim içinde bulunan tepe 

yöneticiler tarafõndan kullanõlmak üzere tasarlanmõştõr.  Üst yönetim bilgi 

sistemlerinin özelliklerini aşağõdaki gibi özetleyebiliriz (Gökçen, 2002 ).  

• Grafikseldir. 

• Kullanõmõ kolaylaştõran ara yüzlere sahiptir. 

• Perspektif sağlar (Geniş fakat özet bilgi). 

• Tercihe bağlõ olarak detaylõ seviyelere doğru genişler. 

• Bir çok veri kaynaklarõnõ bütünleştirir. 

 



 

 

 
 

2.1.9. Temel İşletme Bilgi Sistemleri  

İşletmelerin faaliyetlerini genel veya özel amaçlarõ şekillendirir. 

Amaçlarõn belirlenmesinden sonraki aşamada, bu amaçlara ulaşõlmasõ için 

yapõlmasõ gereken işler kararlaştõrõlõr. Amaçlara yönelik işler, çeşitli ölçüler 

dikkate alõnarak gruplandõrõlõr. Uygulamada en fazla kullanõlan ölçüt, işlerin 

değişik yönlerden benzerliklerini ortaya  koymaktõr. Benzerlikler ilkesine 

göre gruplandõrma yapõldõğõnda; üretim işleri,  pazarlama, insan kaynaklarõ, 

finansman ve muhasebe işlemleri aynõ bölümlerde  toplanõr. Bu 

gruplandõrma süreci sonunda işletme bölümleri oluşturulur. Bu sürece  

bakarak, bölümlerin bir işletmede sürdürülen temel işlevleri ifade ettiğini 

görürüz (Karalar ve diğerleri ,2003). 

2.1.9.1. Üretim Bilgi Sistemi 

İşletmede üretilen mamullerin, hizmetlerin ve bunlara ilişkin girdilerin 

işletme içindeki fiziksel akõşlarõna, ilişkin bilgileri sağlayan sistemdir. 

Örneğin, üretim planlamasõ ve kontrolü, stok kontrolü ve yönetimi, kalite 

kontrol gibi işletme faaliyetlerini yerine getirmektedir (Hoşcan ve diğerleri, 

2004).  

Üretim bilgi sistemleri, üretim sistemlerini planlama,düzenleme, 

işletme, izleme ve kontrol etmek için gerekli verileri sağlar. Bu tür bilgi 

sistemleri, diğer işlevler için oluşturulmuş bilgi sistemlerinden kullandõklarõ 

girdi ve çõktõ araçlarõ ile sistemin içerdiği verilerin yapõsõ bakõmõndan  farklõlõk 

gösterir. Örneğin bu sistemde kullanõlan girdiler arasõnda õsõ basõnç gibi fiziki 

büyüklükler olabilmekte ve dolayõsõyla bunlar için gerekli donanõmlar 

kullanõlmaktadõr. Bu sistemler operasyonel, taktik ve stratejik düzeylerde 

yürütülen işleri desteklemek amacõyla geliştirilebilir. Operasyonel düzeydeki 

üretim bilgi sistemi, üretim durumu ile ilgili bilgiler toplayõp, raporlaştõrõrken, 

taktiksel düzeydeki üretim bilgi sistemi, kaynak yönetimi ve  denetimine  

ilişkin bilgiler sunar ve raporlaştõrõlmasõnõ sağlar. Diğer taraftan stratejik 

üretim bilgi sistemi, yöneticilere amaç tespit etmede destek sağlamaktadõr 

(Bensghir,1996). 



 

 

 
 

2.1.9.2. Pazarlama Bilgi Sistemi   

            Pazarlama bilgi sistemi, pazarlama yönetimine; pazarlama 

planlamasõ, pazarlama örgütlenmesi, pazarlama elemanlarõnõn hedef pazara 

yöneltilmesi, pazarlama etkinliklerinin uyumlaştõrõlmasõ ve denetlenmesi 

konularõnda veri sağlayan, veri işleyen, bilgi üreten ve bilgi aktaran ve bilgi 

depolayan, bütünleşik  bir bilgi sistemidir. İşletmenin diğer bilgi sistemleriyle 

etkileşimli pazarlama bilgi sistemi, küresel pazarla, tüketici odaklõ olarak 

çalõşabilmelidir (Şahin, 2005 ). 

Pazarlama bilgi sistemi yöneticilerin karar verme faaliyetlerine yardõm 

eder ve firmanõn tüketici ihtiyaçlarõna daha hõzlõ cevap vermesine olanak 

sağlar. Aynõ zamanda tüketici ihtiyaçlarõnõn daha iyi nasõl karşõlanacağõ 

konusunda yöneticiye yol gösterir. Pazarlama bilgi sistemi ile tüketicilerden 

sağlanan geri bildirim ile ürün ve hizmetlerde etkililik ve verimlilik artõrõlõr ve 

bu bilgiler ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi, değiştirilmesi yada yok 

edilmesi konularõnda kullanõlõr ve böylece işletme rekabet avantajõ elde eder 

(Marangoz,2004). 

2.1.9.3. İnsan Kaynaklarõ Bilgi Sistemi 

  Bilgi çağõnda, bilgi üretici ve uygulayõcõ olarak insan kaynaklarõnõn, 

yönetim sürecinde etkinliğini artõrmak amacõyla insan kaynaklarõ yönetim 

bilgi sistemleri vazgeçilmez bir araç olarak değerlendirilmektedir. İnsan 

kaynaklarõ yönetimi bilgi sistemi organizasyonlarda insan kaynaklarõna 

ilişkin bilgileri sağlamak, depolamak, kullanmak, irdelemek ve dağõtmak 

amacõyla kullanõlan sistemdir (Öğüt,2003).  

Çeşitli niteliklere sahip olan insan kaynaklarõnõn yönetiminde insan 

kaynaklarõ bilgi sistemleri  yöneticilere gerek mevcut personelin durumu ile 

ilgili zamanlõ bilgiler sunmak, gerekse insan kaynaklarõnõn yönetimi ile ilgili 

alõnan kararlarõ etkinleştirmek suretiyle yardõmcõ olur. Genel olarak insan 

kaynaklarõ yönetim işlevinde, çalõşanlarõn istihdamõ, mevcut personelin ve 

işe yeni alõnacak personelin, değerlendirilmesi, iş analizi ve tasarõmõ, 

çalõşanlarõ eğitme ve geliştirme, resmi kurumlar için raporlar üretme, 



 

 

 
 

çalõşanlarõn aylõk ödemelerini yönetme ve kõsa-uzun dönemli personel 

ihtiyacõnõ tespit etme gibi işleri yürütür. İşte tüm bu işlevleri kapsayacak 

şekilde geliştirilen insan kaynaklarõ bilgi sistemleri, yöneticilere etkili bir 

insan gücü planlama, uygulama ve denetlemede büyük destek 

sağlamaktadõr (Bensghir,1996).  

İnsan kaynaklarõ yönetim bilgi sistemi, çalõşanlar, politikalar, veriler, 

formlar ve prosedürleri kapsamaktadõr. Bu sistemin temel amacõ, sistemin 

kullanõcõlara yada müşterilerine �bilgi� formunda hizmet sunmaktõr. İnsan 

kaynaklarõ yönetim bilgi sistemleri, çalõşanlarõn,  

• Seçilmesi ve istihdam edilmesi 

• Görevlerin belirlenmesi 

• Performanslarõn değerlendirilmesi 

• Ücret ve diğer ödemelerin analizi 

• Yetiştirme ve geliştirme 

• Sağlõk ve sosyal güvenlik sorunlarõnõn çözümü gibi  konularda 

organizasyonlara destek sağlayan araçlardõr (Öğüt, 2003). 

 

2.1.9.4.Finans Bilgi Sistemi      

 Finans bilgi sistemi, İşletmedeki finansal yöneticilere, işletmenin 

gereksinim duyulduğunda en uygun maliyetle  kaynak bulmasõ ve bu 

kaynaklarõn tahsisi ve kontrolüyle ilgili destek sağlayan bir sistemdir. 

Kõsacasõ bu sistem, işletmenin gereksinim duyduğu parasal kaynaklarõn 

uygun işletme varlõklarõna yönlendirilmesi, bunlarõn kontrol ve denetimini 

sağlayan bütünleşik bir sistemdir (Hoşcan ve diğerleri, 2004).   

Finansman bilgi sistemi operasyonel düzeydeki işleri, taktiksel 

kararlarõ ve stratejik planlama işlevlerini desteklemek üzere geliştirilmiştir. 



 

 

 
 

Bu üç düzeydeki işlere yönelik geliştirilen sistem kendi içinde bir bütünlük 

oluşturur. Operasyonel finansman bilgi sistemi bütünleşik olarak çalõşan alt 

sistemleri ile işletmeye şu avantajlarõ sağlamaktadõr. Alacaklarõn yönetimiyle 

ilgili alt sistem ile işletmeler müşterilerinin hesap durumlarõnõ anõnda ve 

doğru, tam bilgilerle izleme olanağõna kavuştuklarõ için, riskli borçlanma 

tuzağõndan kurtulma şansõ elde eder. Diğer taraftan alacaklarõn bilgisayar 

ortamõnda yapõlmasõ ile örgütün ofis  otomasyonuna esas olacak veri ve 

bilgilere sahip olma ortamõ sağlanõr. Taktiksel planlamayõ yürütmek üzere 

geliştirilen finans bilgi sistemi düzenli  ve istisna özelliği taşõyan raporlar 

üreterek ve gereksinim duyulan bilgileri sağlayarak yönetsel karar almaya 

yardõmcõ olmaktadõr.  Operasyonel düzey için geliştirilen  finans bilgi sistemi, 

iş üzerinde odaklaşõrken, taktiksel düzeydeki bilgi sistemi, kaynak dağõtõmõ 

üzerine ağõrlõk verir. Stratejik finansman bilgi sistemi amaç odaklõ geliştirilir 

ve hedefi örgüte yön çizmektir. Bu sistem eldeki mevcut bilgilere dayalõ 

olarak gelecekle ilgili canlandõrmalar yaparak uzun dönemli planlara etkinlik 

getirmektedir (Bensghir, 1996 ). 

 

2.1.9.5.Muhasebe Bilgi Sistemi 

Muhasebe bilgi sistemi, genel veya finansal muhasebe ve maliyet 

muhasebesi gibi, geleneksel muhasebeleri de içeren geniş bir kavramdõr. 

Temel yönetim bilgi sistemlerinin en önemlisi ve en eskisidir. Muhasebe bilgi 

sistemi aynõ zamanda işletmeler tarafõndan bugüne kadar en iyi geliştirilen 

ve uygulanan bir bilgi sistemidir. Muhasebe bilgi sistemi; finansal 

muhasebe, maliyet muhasebesi, ve yönetim muhasebesi ile ilgili mali 

nitelikteki gerçekleşmiş ve gerçekleşmesi tahmin edilen verileri, bilgi 

kullanõcõlarõnõn beklentilerini karşõlayacak özellik ve niteliklerde bilgilere 

dönüştüren, raporlayan ve ilgili kişilere sunan; hasõlat-satõşlar-alacaklar, 

harcama-satõn alma-borçlar, ücret, duran varlõklar-amortisman, üretim-

maliyetleme, maliyet kontrolü, işçilik giderleri gibi alt bilgi sistemlerinin 

oluşturduğu bir bilgi sistemidir (Sürmeli ve diğerleri,2005). 

 



 

 

 
 

2.1.10. Bilgi Teknolojilerinin Örgütsel Etkileri 

Bilgi teknolojileri etki ettiği çevrenin önemli bir parçasõ olan örgütlerde 

de önemli etkiler oluşturmuştur. Modern örgüt teorileri, örgütleri açõk birer 

sistem  olarak ele almakta ve bunlarõn sürekli olarak çevre ile etkileşim 

halinde olduğunu kabul etmektedir (Tsalgatidou ve Papazoğlu ,2000). 

Değişim, kaynağõ ister bilgi teknolojileri alanõnda yaşanan gelişmeler, ister 

sosyo-ekonomik gelişmeler, isterse politik oluşumlar olsun bunlarõn örgüt ile 

bütünleşmesinde ve uyumunda atõlmasõ gereken stratejik adõm öncelikle 

örgütsel değişimi bir �yeniden düzenleme� olarak değil değişim 

mühendisliğini uygulama olarak kabul etmektir (Bensghir,1996). Bilgi 

teknolojileri kullanõmõ örgütlerin hem iş yapma biçimlerini hem de bu işlerin 

insanlarla koordine edilme biçimlerini değiştirmektedir (Luthans,1995). 

Bilgi teknolojilerinin stratejik kullanõmlarõ çok sayõda anekdot ve vaka 

çalõşmalarõnda (case study) açõklanmõştõr. Rekabetçi teori ve BT arasõnda 

ilişki kuran teori literatürde sõklõkla görülmektedir. Buna göre BT, bir firmanõn 

rakipleri üzerinde avantaj yaratmasõnõ ve bu avantajõnõ sürdürmesini olanaklõ  

kõlan yaşamsal stratejik  seçenekler için olanak sağlar. Bir firma 

müşterilerine iyi hizmet verebilmek için, maliyetlerini düşürmek için veya 

pazar seçimi için BT�yi kullanabilir. Ayrõca  işletmeler kendi iş konseptlerini 

ve endüstri sõnõrlarõnõ değiştirmek için de BT�yi kullanõrlar (Floyd ve 

Shakere,1990).  

Bu nedenle bilgi teknolojileri; örgütün işlevlerini, çalõşma biçimini ve 

gerek  müşterileri ile gerek rakipleri ile ilişkilerini ve mevcut konumunu aktif 

bir şekilde etkilediği için örgüt stratejisi oluşturmada önemli bir faktör olarak 

karşõmõza çõkmaktadõr.  Bilgi teknolojileri, örgüt stratejisi ve iş süreçleri 

karşõlõklõ etkileşim içerisinde bulunmaktadõrlar. Bilgi teknolojileri genel olarak 

örgüt stratejilerini aşağõdaki yollar ile desteklemektedirler  (Gordon,1994). 

• Mal ve hizmet farklõlaşmasõ 

• Düşük maliyetli üretici olarak   

• İş hacminde artõş sağlayarak   



 

 

 
 

• Ürün ve iş süreçlerinde yenilik sağlayarak 

• Müşteriler ve tedarikçilerle etkili iletişim olanağõ sağlayarak 

• Potansiyel pazarlara odaklaşma olanağõ sağlayarak 

 

2.1.10.1. Bilgi Teknolojilerinin Örgüt Yapõlarõna Etkisi 

Bilgi teknolojileri kullanõldõğõ örgüt yapõlarõnda sağladõğõ olanaklar 

sayesinde çeşitli avantajlar elde edilmesine sebep olmaktadõr. Örgüt 

yapõsõndaki bu değişimler genellikle örgütün kontrol yapõsõnda, düzey ve 

departman sayõsõnda, denetim mekanizmasõnda ve otorite mekanizmasõnda 

görülmektedir. Bu bölümde kõsa kõsa bilgi teknolojilerinin örgütsel yapõlarõn 

belirtilen bölümlerinde yaptõğõ değişimler üzerinde durulacaktõr. 

  

 

2.1.10.2 Bilgi Teknolojilerinin Otorite ve Kontrol Üzerine Etkisi  

Örgütsel davranõş çerçevesinde örgütsel kontrol kavramõ birbiri ile 

ilişkili ancak birbirinden farklõ üç şekilde; �kişisel etkileşim süreci olarak�, 

�bireyin örgütün  temel amaçlarõnõ etkileme süreci olarak�, �bireyin hareket 

özgürlüğünü örgütsel kurallarla sõnõrlama olarak� tanõmlanmaktadõr 

(Davis,1987). 

Bilgi teknolojileri örgütlerde daha önce insan tarafõndan yapõlan 

kontrol işlerini üstlenerek hata yapma olasõlõğõnõ azalmaktadõr. Kontrol işinin 

bilgi teknolojileri vasõtasõ ile yapõlmasõ sayesinde birey davranõşlarõ daha sõkõ 

takip edilebilmekte ve personel daha yakõndan denetlenebilmektedir.   

Bilgi teknolojileri ile birlikte bir başka değişiklikte yetki ve kontrol 

çizgisinin bulanõklaşmasõ beklentisidir.  Bu beklentinin temel nedeni ise artõk 

bilgi sistemleri  aracõlõğõyla yapõlan kontroller nedeni ile yetki ve kontrol 

arasõndaki açõklõğõn kaybolmasõ olarak görülmektedir.  Bilgi teknolojilerinin 

otorite ve kontrol üzerindeki etkisini özellikle örgütlerin operasyonel 



 

 

 
 

düzeyinde çalõşan personelin tutum ve davranõşlarõnõn daha iyi kontrol 

edilebilmesi ile etkilediği görülebilmektedir (Wishler,1970). 

 

2.1.10.3. BT�nin  Örgütsel Düzey ve Departman Sayõsõna Etkisi 

Örgütler yapõ olarak büyüdükçe örgüt içerisindeki kademe sayõsõ da 

artmaktadõr. Ancak bilgi teknolojileri sayesinde pek çok iş gücü ikame 

edilebilmekte ve bu durum sayesinde kademelerde azalma görülmektedir. 

Örgütsel düzey sayõsõndaki artõş bilgi teknolojilerinin ve buna dayalõ yönetim 

destek sistemlerinin yaygõn kullanõmõ ile birlikte giderek ortadan kalkacaktõr. 

Bilgi teknolojilerinin örgütsel yapõlara getirilerinden bir tanesi de 

önceleri  ayrõ ayrõ olan bilgi işleme faaliyetlerini tek bir merkezde yani bilgi 

işlem  departmanõnda yapõlmasõna olanak sağlamasõdõr. Bu sayede özellikle 

büyük örgütlerde mevcut olan pek çok departmanõn birleştirilmesine olanak 

sağlanmaktadõr.  

2.1.10.4. BT�nin Merkeziyetçi Yapõya ve Denetim Alanõna Etkileri 

Bilgi teknolojileri kullanõmõ sayesinde işletmelerde, operasyonel 

düzeyde ve personel sayõsõnda önemli bir azalma meydana gelmiş, bu da 

denetleme alanõnõn daha da önemlisi denetleyici sayõsõnõn azalmasõ gibi 

önemli bir değişime yol açmõştõr. Bilgi teknolojilerinin örgütsel yapõlara 

önceleri merkeziyetçi bir yapõ kazandõrdõğõ iddia edilirken bilgi teknolojileri 

kullanõmõnõn aşağõ kademeye bilgi akõşõnõ arttõrmasõ ve ast kademelerinde 

yönetim ve karar alma faaliyetlerine katõlõm sağlayacağõ görüşü adem-i 

merkeziyetçi görüşün gelişeceği daha yaygõn olarak öngörülmüştür. 

(O�Brien,1993). Bu çerçevede bilgi teknolojileri kullanõmõ ile örgütlerin 

geleneksel bürokratik-hiyerarşik örgüt yapõlarõ, esnek üretim ve 

uzmanlaşmaya imkan veren bir yapõya dönüşecektir. 

 

 



 

 

 
 

2.1.10.5. Bilgi Teknolojilerinin Yönetim Süreçlerine Etkisi  

Bilgi teknolojilerinin gelişimiyle birlikte bilgi ekonomisi ekonomik 

yaşamõn önemli bir bölümünü oluşturmaya başlamõştõr. Nitekim artõk lüks 

değil bir zaruret haline gelen bilgiye sahip olma gereği işletmelerin varolma 

mücadelesinin en önemli  ayağõnõ  oluşturmaya başlamõştõr. Bilgi teknolojileri 

örgütlerde fiziksel sistemden yönetim sistemine giden bilgi akõşõnõ sağlayan 

en önemli araçlarõ sunmuşlardõr(Davis ve Leitch,1992). Örgütlerde bilgi 

sistemlerinin geliştirilmesi ve verimli kullanõlmasõ işletmenin bütün 

kademelerinde bilgi teknolojileri kullanõlmasõ ile gerçekleşmektedir(Güzel ve 

Özkök,2003).  

Bilgi teknolojilerinin yöneticilere sunduğu en önemli olanaklardan olan 

yönetim bilgi sistemleri, örgütlerde işleri, yönetimi, analiz ve karar 

fonksiyonlarõnõ desteklemek maksadõyla bilgi sağlayan bilgisayar ve 

kullanõcõlardan oluşan bütünleşik bir sistemdir (Yozgat,1998). Yönetim 

faaliyeti içerisinde çok önemli bir yeri olan koordinasyon faaliyeti bilgi 

teknolojisi sayesinde verimliliği arttõrõcõ bir rol oynamakta ve örgütler için 

sinerji kaynağõ oluşturmaktadõr (Schultheis,1995). 

Bilgi teknolojileri sunduğu olanaklarda işletmelere zaman ve yer 

tasarrufu sağlamaktadõr. Bunu  bir örnekle açõklayacak olursak; bir CD-ROM 

650 MG  bilgi depolayabilmektedir. Bu genel bir ifade ile 650 milyon yazõ 

karakteri demektir. Bu ise 1 CD-ROM un 325 000 sayfa kapasiteye sahip 

olduğunu yani yaklaşõk 500 sayfadan oluşan 650 adet kitabõ 

kapsayabildiğini  ifade etmektedir (Haag ve diğerleri,1998). Bilgi 

teknolojilerinin yöneticilere sunduğu olanaklarõ şu şekilde özetlemek 

mümkündür (Tekin ve diğerleri,2000). 

• BT sayesinde yöneticiler ihtiyaç duyduklarõ bilgiler istedikleri biçimde 

ve zamanõnda elde edebilmektedirler. 

• Merkezi bilgi bankasõ, hõzlõ hesaplama yetenekleri ve hazõr 

programlar sayesinde yöneticilerin bilgi talepleri daha hõzlõ 

karşõlanabilmektedir. 



 

 

 
 

• BT sayesinde yöneticilerin geleceği yönelik öngörüleri ve kararlarõnõn 

tutarlõlõğõ ve doğruluk oranõnda artõş olmaktadõr. 

• BT işletmelere piyasa etkinliği avantajõ sağlamaktadõr. 

• BT personel takibini ve verimliliğini daha kolay kontrol olanağõ 

sağlayarak personel giderlerinde düşüş sağlamaktadõr. 

• BT yöneticilere bölümler asarõ  işbirliği ve koordinasyonu arttõrma 

olanağõ sağlayarak daha düzenli bir yönetim anlayõşõna olanak 

sağlamaktadõr. 

• Yöneticilere rakiplerini daha kolay takip olanağõ sağlayarak rekabet 

avantajõ sağlamaktadõr. 

• BT yöneticilere zaman tasarrufu olanağõ sağlamakta ve bu sayede 

yöneticilere diğer faaliyetlere daha fazla zaman ayõrabilme olanağõ 

sağlamaktadõr. 

• BT işletmede sürekli veri toplama, sorunlarõ analiz etme, istatistiki 

yöntemleri kullanarak verileri düzenleme ve yorumda avantaj 

sağlayarak yöneticilere sistematik çözüm üretebilme olanağõ 

sağlamaktadõr.   

• BT yöneticilere yeni yaklaşõmlar deneme olanağõ sağlamaktadõr. 

• BT başarõlõ ve başarõsõz her tecrübenin sistematik olarak analiz 

edilmesi, nedenlerinin buluşmasõna olanak sağlayarak geçmişin 

deneylerden öğrenme  avantajõ sağlamaktadõr. 

• BT yöneticilere sürekli pazar analizi yapabilme olanağõ 

sağlamaktadõr. 

• BT yöneticilere bilgiyi hõzlõ ve etkin bir şekilde kullanma olanağõ 

sağlamaktadõr.  



 

 

 
 

Örgütsel yapõlarõn değişmesi, bilgi yönetimin ön plana çõkmasõ, 

insanlarõ ikna etmenin güçleşmesi, hem katõlõmcõ demokrasinin gelişmesi 

karizmatik liderliğin yerini bilgi toplumu liderliğe bõrakmasõna neden 

olmaktadõr. Artõk örgütlerin etkinliğinin sağlanabilmesi için liderlerin bilgiyi 

yönetebilmeleri çalõşanlarõ oranõnda bilgi teknolojilerini teşvik etmeleri ve 

örgütlerini öğrenen örgüt haline dönüştürebilmeleri gerekmektedir 

(Gül,2003). 

 

2.1.10.6.Bilgi Teknolojilerinin İnsan Kaynaklarõ ve İş Kapsamõna Etkileri 

Bilgi teknolojileri, örgütlerde yapõlan işlerin kapsamõnõ, çalõşanlarõn 

işlevlerini ve sahip olmasõ gereken nitelikleri etkilemektedir. Bu etkileşim 

örgütün içinde bulunduğu ülke koşularõna, kullanõlan faaliyet alanlarõna ve 

kültürel özelliklerine göre  değişebilmektedir (Gül,2003) . 

2.1.10.7. Bilgi Teknolojilerinin Örgütün İş Kapsamõna Etkileri 

Örgütlerde bilgi teknolojileri kullanõmõ ile birlikte operasyonel düzeyde 

örgüt işlevlerinin rutinleştiği gözlenmektedir. Diğer taraftan bu rutinleşmenin 

zamanla örgütün üst kademelerini de etkileyeceği beklenmektedir. Bilgi 

teknolojilerinin esnek iş ortamõ kavramõ ile birlikte düşünülmesi, günümüzde 

yeni çalõşma ve yaşama biçimi olarak �tele-iş� - telework- kavramõnõ 

gündeme getirmiştir. Bu kavram �uzaktan kumandalõ  iş�, �tele topluluk� 

başlõklarõ altõnda temel olarak, evde istihdam ve mobil iş gibi değişik 

durumlarõ içeren genel bir kavram olarak  kullanõlmaktadõr. Bu ortamda 

çalõşanlar bilgi teknolojilerinin sunduğu olanaklar ile merkezi ofisler ya da 

üretim ortamlarõndan uzak bir şekilde çalõşmakta ve çoğunlukla iş 

arkadaşlarõyla yüz yüze gelmeden yeni iletişim olanaklarõnõ kullanarak 

işlerini yürütebilmektedirler(Martino ve Wirth,1990).   

 

 

 



 

 

 
 

2.1.10.8. Bilgi Teknolojilerinin İnsan Kaynaklarõna Etkileri 

Bilgi teknolojilerinin örgütlerde insan kaynaklarõna etkilerini istihdam, 

iş gücü niteliği ve endüstriyel ilişkiler olmak üzere üç başlõk altõnda 

incelemek mümkündür. Bilgi teknolojileri örgütlerde istihdamõ net bir şekilde 

etkilemektedir. Bu çerçevede bilgi teknolojileri örgütlerde genellikle istihdam 

düzeyini azaltmaktadõr. Bilgi teknolojilerinin örgütlerde yalnõzca istihdamõ 

azaltõcõ etkisinden bahsedilemez. İnsan kaynaklarõ planlama sürecinin her 

aşamasõnda, iş analizlerinde bilgi teknolojilerinden etkin olarak 

faydalanõlabilir (İbicioğlu,2006).  

Bilgi teknolojileri kullanõmõ sayesinde örgütler için gerekli olan insan 

kaynaklarõ gerek sayõ, gerek nitelik olarak doğru bir şekilde 

belirlenebilmektedir. Bu ise örgütlere doğru insan kaynaklarõ yönetimi 

olanağõ sağlamaktadõr. Elbetteki bilgi teknolojileri sayesinde bazõ sektörlerde 

ve departmanlarda işgücü sayõsõ yarõya inmiştir. Bilgi teknolojilerinin  gerek 

üretim ortamõnda gerekse ofis ortamõnda veri işleme, saklama ve iletme gibi 

kimi insan gücü tarafõndan yapõlan aktiviteleri üstlenmesi örgütlerde istihdam 

edilen  personel sayõsõnda azalmaya neden olmaktadõr. Bunun yanõnda bilgi  

teknolojilerinin örgütlere girmesi ile birlikte yeni iş alanlarõnda istihdam 

olanaklarõ doğmakta ve  dolayõsõ ile kimi sektörlerde istihdamõ azaltõrken 

yeni sektörlerde yarattõğõ istihdam  ile dengeyi korumaktadõr. Bilgi 

teknolojilerinin örgütlerde kullanõmõ ile birlikte işgücünün niteliklerinde de 

değişiklikler yaşanmõştõr. Bilgi teknolojilerinin kullanõmõ için farklõ vasõflarda 

işgücü gerekirken bilgi teknolojileri sayesinde ortadan kalkan işgücünün 

yerine daha vasõfsõz personel istihdam edilebilmektedir. Bu çerçevede bilgi 

teknolojileri kullanõmõ ile birlikte örgütler için ihtiyaç duyulan personel 

nitelikleri değişmiştir. Bilgi teknolojilerinin örgütlerde kullanõmõ ile birlikte 

endüstriyel ilişkilerde kabul görmüş kimi eski modellerin geçerliliğini yitirdiği 

görülmektedir. Örneğin örgütlerde bilgisayar ve iletişim olanaklarõnõ hõzla 

gelişmesi ve bunlarõn bankacõlõkta ve ofis işlemlerinde kullanõlmasõ ilişkilerde 

önemli bir değişim yaratmõştõr.  Tüm bu açõklamalarda görüldüğü gibi bilgi 

teknolojileri örgütlerde değişimi harekete geçiren ve biçimleyen bir katalizör 

rolü oynamaktadõr (Norton,1990).  



 

 

 
 

2.2. İlgili Araştõrmalar 

Bu bölümde 1998 yõlõ ile 2008 yõlõ arasõnda internet ve bilgi 

teknolojileri konusu ve yakõn konularda yapõlmõş araştõrmalar ve sonuçlarõna 

yer verilmiştir.  Araştõrmalar kronolojik sõraya göre aktarõlmõştõr. 

Rovere�ye göre (1998) işletmeler, her ne kadar rekabet güçlerini 

arttõracağõ için bilgi teknolojilerini benimsemeye yönelseler de uygulamada 

özellikle KOBİ�ler açõsõndan bilgi teknolojisinin yayõlmasõnda engeller 

olmaktadõr. KOBİ�lerin büyük çoğunluğu ancak yeni iş fõrsatlarõ algõlamalarõ 

durumunda veya tedarikçiler ile müşterilerden baskõlar geldiğinde yenilik 

önerilerini benimsemektedir. Ayrõca, büyük işletmelere nazaran daha az 

kaynağa sahip olmalarõ, KOBİ�lerin planlamada, eğitimde, iç bilginin 

organizasyonunda zayõf kalmalarõna ve sonuç olarak da KOBİ�lerin karar 

verme sürecinde reaktif olup bilgi sistemlerini az kullanmalarõna neden 

olmaktadõr.  

Küçük işletmeler internetin sağlayacağõ fõrsatlarõ kolaylõkla rekabet 

avantajõna dönüştürebilirler. İnternet küçük işletmelerin gerçekten de bir 

gece içerisinde küreselleşmesini mümkün kõlabilir. Küçük işletmeler basit bir 

şekilde kendilerine web sayfasõ yaparak internet ortamõnda rekabet 

edebilirler ( Hormozi ve diğerleri, 1998).   

Janson ve Wrycza�õn(1999) yaptõklarõ  çalõşmada ise girişimcilik 

faaliyetinin, BT kullanõmõyla desteklendiği sonucuna ulaşõlmõşlardõr.  

Nassimbeni ve Guido�ye, (2001) göre organizasyonun kullandõğõ BT; 

rekabet gücünü, yenilikçiliği, girişimcilik ve pazarlama kapasitesini 

etkilemektedir. Bunun yanõnda organizasyonlarõn teknoloji düzeyleri, ihracat 

yapan firmalarda, ihracat yapmayan firmalara göre yüksek bulunmuştur. 

 Palvia ve arkadaşlarõ, KOBİ�lerde BT kullanõmõnõn; organizasyon 

büyüklüğü, sahip ve yöneticilerinin bilgisayar bilgisi gibi değişkenlerden 

etkilendiğini de dile getirmişlerdir (Premkumar ve Roberts, 1999). 



 

 

 
 

Altõ Avrupa ülkesinden 80 küçük işletme üzerinde yaptõklarõ 

çalõşmada Dutta ve Evrard (1999), işletmelerin internet kullanõmõnõ yoğunluk 

açõsõndan sõrasõyla iletişim (e-mail), bilgi araştõrmasõ, pazarlama, tedarikçiler 

ve müşterilerle iş ilişkisi olarak ifade etmiştir. Dõşarõdan bakõldõğõnda genel 

olarak bütün işletmelerin yeni teknolojilerin etkilerini kavramõş gözüktüğünü 

belirten Dutta ve Evrard (1999) bu genel kanõnõn aksine işletme büyüklüğü 

ile işletmelerin bilgisayar kullanõmõnõ benimsemesi, bilgi teknolojisini 

benimsemesi ve internet kullanõmõn artmasõ arasõnda pozitif bir ilişki bulan 

istatistiksel bulgulara yer vermektedirler.  

 Grant Thorton İşletmesi tarafõndan gerçekleştirilen ve yukarõdaki 

araştõrmayõ destekleyen başka bir araştõrmada, 15 Avrupa Birliği ülkesi ile 

Türkiye, İsviçre, Norveç ve Polonya�daki KOBİ�lerin de yer aldõğõ Avrupa 

Ticaret Araştõrmasõ�nda, araştõrmaya katõlan ülkelerin 10�unda başka hiçbir 

konu bilgi ve iletişim teknolojisinden daha önemli olarak ileri sürülmemiştir. 

Türkiye�den de 250 KOBİ�nin katõldõğõ bu araştõrma, web sitesi olan 

işletmelerin oranõnõn tüm örneklemde % 44, Türkiye�deki KOBİ�lerde ise 

%51 olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye�deki KOBİ�lerin % 75�i e-maili 

işletme dõşõ haberleşme için kullanõrken, % 73�ü işletme içi  haberleşme için 

kullanmaktadõr. Bununla birlikte Türkiye�deki KOBİ�lerin %91�i bilgi, %51�i 

reklam, %40� satõn alma, %37�si ise satõş için interneti kullanmaktadõr. 

İnternet erişiminin ucuz olmasõ küçük işletmelerin de internete rahat 

ulaşabilmesini sağlamaktadõr(Avrupa Ticaret Araştõrmasõ, 2000). 

 Bahreyn�de 70  işletme üzerinde yapõlan bir araştõrmada internet 

kullanõmõ; internet araçlarõ kullanõmõ ve internet uygulamalarõ kullanõmõ 

şeklinde iki grupta ölçülmüştür. Çalõşma sonucu işletmelerin internet 

araçlarõnõ kullanõm sõklõğõ açõsõndan sõrasõyla email, netscape, www, ftp, 

usenet ilk sõralarõ almõştõr. İnternet uygulamalarõnda ise sõralama e-mail, 

finansal haberler, pazar araştõrmasõ, bilgi toplama, elektronik pazarlama 

şeklinde gerçekleşmiştir (Palmer, 2000).  

Hollanda�da 151 tane KOBİ ile yapõlan başka bir araştõrmada en 

yaygõn internet kullanõmõnõn e-mail  olduğu ortaya çõkmõştõr. E-mail�i takiben 



 

 

 
 

internetin en yaygõnca kullanõmõ web sayfalarõnõn araştõrõlmasõ ve tesadüfi 

olarak bilgi aramak olmuştur. Tedarikçilerden bilgi almak, müşterilere bilgi 

vermek, işletme içi iletişim kõsmi yoğunlukta uygulanõrken, video konferans 

ve iş ilanõ vermek çok daha az oranda  kullanõlmaktadõr. Walczuch ve 

diğerleri (2000) ise her ne kadar kendilerine bir çok avantaj sunsa da küçük 

işletmelerin büyük işletmelere göre interneti aynõ hõz ve oranda 

benimsemediklerini iddia etmişlerdir (Walczuch ve diğerleri,2000). 

Özmen ve Çakmaklõ, 2000 yõlõnda çeşitli sektörlerden 340 firma ile 

yaptõklarõ KOBİ'lerin internet  ve e-ticarete olan bakõş açõlarõnõn ve 

beklentilerinin tespiti çalõşmasõnda aşağõdaki bulgulara rastlanmõştõr. 

• Web sitesi-sayfasõ sahipliği: Ankete katõlan tüm firmalarda Web 

sitesi- sayfasõ sahipliği oranõ 38% �dir. 

• Bilgi İşlem elemanõ sahipliği: Ankete katõlan firmalardaki bilgi işlem 

elemanõ olan firmalarõn oranõ %59.2 civarõndadõr. 

• Reklam: Firmalara, reklam amaçlõ olarak kullandõklarõ medyalar 

sorulduğunda, alõnan yanõtlarõ yüzdeleri aşağõda belirtilmiştir: 

Gazete ve dergi 49.5, Radyo 16 , TV 14.3,  Broşür 52.5,Sergi 53, Internet 

37.7, Diğer 18.2 

Kula ve Tatoğlu, (2001) yaptõklarõ çalõşmada , KOBİ�lerin internet 

kullanõm davranõşlarõ ile internetle ilgili tutumlarõnõ ortaya koymayõ 

hedeflemişlerdir. Bu çalõşma sonucunda aşağõdaki bulgulara ulaşõlmõştõr. 

Türkiye�de internete bağlõ 237 KOBİ�ye uygulanan anket, internete 

bağlõ işletmelerin yarõsõndan fazlasõnõn web sayfasõ olduğunu ortaya 

koymuştur. İnternete bağlõ KOBİ�ler interneti en çok e-mail, web sayfalarõnõ 

araştõrmak, ürün ve piyasa araştõrmasõ yapmak için kullanmaktadõrlar. Ftp, 

iş ilanõ vermek, video konferans en az kullanõlan alanlardõr. 

Analizden çõkan bir diğer sonuç, sektörde kendini güçlü hisseden, 

yüksek seviyede uluslararasõ deneyimi olan, ihracata yüksek miktarda 



 

 

 
 

kaynak ayõran, sektörün teknoloji ve rekabet yoğunluğunun fazla olduğunu 

düşünen işletmelerin, genel itibarõ ile internet araçlarõnõ daha çok 

kullandõklarõdõr. Bu da işletmelerin uluslararasõ deneyimi arttõkça, sektörde 

güçlendikçe ve yoğun rekabet hissettikçe interneti kaçõnõlmaz gördüğünü 

gösterir. 

İşletmeler mevcut hali ile interneti olumlu şekilde algõlamaktadõrlar. 

Nitekim, internet işletmemize uygun değil, ticarette kullanõm şansõ zayõf ve 

sadece teknik kişilere lazõm şeklindeki ifadelere işletmeler katõlõm 

göstermemekte; internetin etkin bir iletişim aracõ olduğu, gelecekte iş 

yapmanõn en önemli yolu olduğu ve işletme imajõ oluşturmak için önemli 

araç olduğu ifadelerine ise katõlmaktadõrlar ve çok daha iyi olacağõnõ 

düşünmektedirler. 

 2002 yõlõnda İstanbul�da  400 KOBİ ile yapõlan bir başka çalõşma,   

KOBİ�lerin bilgi teknolojilerini etkin kullanmadõğõnõ gösteriyor. Bu çalõşmaya 

göre,  İstanbul�daki KOBİ�lerin %94�ü  bilgisayarõ adres ve etiket dökümü 

için, %80�ni de muhasebe işlemleri için kullanõyor. Bunun yanõnda KOBİ�lerin 

elektronik ticaret, veritabanõ ve bilgisayar destekli tasarõm gibi alanlardaki 

kullanõm oranlarõ çok düşük olarak tespit edilmiştir(Güneş, 2002). 

Avrupa Birliği ülkelerinden Danimarka�da Bilgi Teknolojileri ve 

Araştõrma Bakanlõğõ tarafõndan yürütülen bir araştõrmada 2000 yõlõnda 

10�dan fazla işgörene sahip KOBİ�lerin %63�ünün bir web sitesine sahip 

olduğu, %79�unun internet üzerinde pazarlama yaptõğõ, %16�sõnõn mal ve  

hizmetleri satmak için internet�i kullandõğõ ve %20�sinin internet aracõlõğõyla 

ödeme kabul ettiği sonuçlarõna ulaşõlmõştõr. İngiltere�de de 2001 yõlõ itibarõyla 

1 milyon KOBİ e- ticaret yapmaktadõr.   İngiltere�deki KOBİ�lerin %94�ünde 

internet bağlantõsõ mevcuttur. Bu işletmelerin büyük bir kõsmõ bir web 

sitesine sahip olup, dõşarõya mail göndermekte ve  elektronik veri değişimi 

yapabilmektedir. Mikro-işletmelerin teknolojiye uyumu ise %62  düzeyindedir 

(King,2002).   

2002 yõlõnda, Aksaray ilinde, bilişim teknolojilerinin yönetim sürecine 

etkileri üzerine 52 işletme üzerinde yapõlan araştõrma sonuçlarõna göre; 



 

 

 
 

Yöneticilerin, işletmede bilgisayar ve iletişim (bilişim) teknolojilerinin (BT) 

kullanõlmasõnõn yönetim süreçlerine etkilerine ilişkin algõlamalarõ şöyledir 

(Kazan ve Savaş,2002); 

• �Davranõş ve kararlar, belirlilik kazanmõştõr� ifadesine 

katõlanlarõn oranõ %56 iken; katõlmayanlarõn oranõ %17�dir.  

• �Yönetim şekli daha kolay ve daha sistemli hale gelmiştir� 

ifadesine katõlanlarõn oranõ %80 iken; katõlmayanlar, %10. 

• �Merkezkaç yönetim anlayõşõ artmõş ve yetki devri gelişmiştir� 

ifadesine katõlanlarõn oranõ %47 iken; katõlmayanlarõn oranõ %20�dir. 

Bu ifadeye fikir belirtmeyenlerin oranõ ise %33�tür. 

• �Modern yönetim teknikleri kullanõlmaya başlanmõştõr� 

ifadesine katõlanlarõn oranõ %72 iken; katõlmayanlar, %15�dir.  

• �Merkezi yönetim anlayõşõ yaygõnlaşmõştõr� ifadesine 

katõlanlarõn oranõ %56 iken; katõlmayanlarõn oranõ %20�dir. 

• �Yöneticiler ile çalõşanlar arasõndaki iletişim gelişmiştir� 

ifadesine katõlanlarõn oranõ %67 iken; katõlmayanlar, %15�dir. 

• �Personel sayõsõnda tasarruf sağlanmõştõr� ifadesine 

katõlanlarõn oranõ %58 iken; katõlmayanlarõn oranõ %29�dur. 

• �Bölüm sayõsõnda azalma olmuştur� ifadesine katõlanlarõn oranõ 

%55 iken; katõlmayanlarõn oranõ %25�dir. 

• �Personelin denetimi kolaylaşmõştõr� ifadesine katõlanlarõn oranõ 

%69 iken; katõlmayanlarõn oranõ %8�dir. 

• �Personelin işleri daha rutin hale gelmiştir� ifadesine 

katõlanlarõn oranõ %67 iken; katõlmayanlarõn oranõ %11�dir. 

• �Yöneticilerin işleri daha rutin hale gelmiştir� ifadesine 

katõlanlarõn oranõ %66 iken; katõlmayanlarõn oranõ %14�tür. 



 

 

 
 

• �Rekabet avantajõ sağlanmõştõr� ifadesine katõlanlarõn oranõ 

%60 iken; katõlmayanlarõn oranõ %15�tir. 

Bilişim teknolojilerinin yönetim sürecine katkõlarõnõ tespit ederek; 

yöneticilerin eğitim düzeyi ve işletmenin faaliyet süresi ile bu katkõ düzeyleri 

arasõndaki ilişkileri analiz etmeyi amaçlayan bu çalõşmanõn sonuçlarõna göre 

bilgisayar, işletme faaliyetlerinden genellikle muhasebe ve personel 

alanlarõnda kullanõlmaktadõr. Araştõrma kapsamõndaki işletmelerin %60�õnõn 

internet bağlantõsõ bulunmaktadõr.  

Ancak internet, üretim, pazarlama, finansman ve hammadde 

tedariğinde çok az kullanõlmaktadõr. Yöneticiler, internetin genellikle bilgi 

amaçlõ kullanõldõğõnõ belirtmektedir. Araştõrma kapsamõndaki işletmelerin 

%33�ünün web sitesi bulunmaktadõr. Yöneticilerin %23�ünün elektronik posta 

adresi vardõr.  

Aynõ araştõrma kapsamõnda yapõlan Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) sonucunda, araştõrmaya katõlan yöneticilerin eğitim düzeyi ve 

işletmenin faaliyet süresi ile bilişim teknolojilerinin yönetim sürecine katkõlarõ 

arasõndaki ilişki test edilmiştir. Bilişim teknolojilerinin yönetim sürecine 

katkõlarõ ile işletmenin faaliyet süresi arasõnda anlamlõ bir farklõlõk 

bulunmamõştõr. Ancak, yöneticilerin eğitim düzeyi ile bilişim teknolojilerinin 

yönetim sürecine katkõlarõ arasõnda anlamlõ bir fark bulunmuştur. Buna göre, 

yöneticilerin eğitim düzeyi ile rekabet avantajõ sağlama, bölüm sayõsõnda 

azalma ve personel sayõsõnda tasarruf sağlama arasõnda istatistiksel olarak 

anlamlõ bir fark vardõr. Araştõrmaya katõlan ilk ve ortaokul mezunu olan 

işletme sahip ve yöneticilerine göre, bilişim teknolojilerinin kullanõlmasõyla 

işletmenin personel sayõsõnda tasarruf sağlanmasõ, bölüm sayõsõnda 

azalmanõn gerçekleşmesi ve rekabet avantajõ sağlanmasõ mümkün değildir. 

Oysa, üniversite mezunlarõna göre, bilişim teknolojilerinin kullanõlmasõyla 

işletmenin personel sayõsõnda tasarruf sağlanmasõ, bölüm sayõsõnda 

azalmanõn gerçekleşmesi ve rekabet avantajõ sağlanmasõ mümkündür 

(Kazan ve Savaş,2002).  

 



 

 

 
 

Türkiye genelinde turizm işletmelerinde internetin kullanõmõna yönelik 

çeşitli araştõrmalar yapõlmõş olup bu çalõşmalardan bir tanesinde otel 

işletmelerinin  %84�ünün web sitesi olduğu ve bu işletmelerin %84,2�nin 

rezervasyon hizmeti verdiği belirlenmiştir (Şahin ve Akdoğdu,2003). Başka 

bir çalõşmada ise işletmelerin internet kullanõmõ ile birlikte telefon, reklam, 

faks, broşür gibi giderlerinde azalma olduğu belirlenmiştir (Çetinkaya,2002). 

İzmit ili Gebze ilçesinde 2003 yõlõnda 24 KOBİ üzerinden yapõlan bir 

araştõrmada aşağõdaki bulgulara ulaşõlmõştõr (Keskin,2003). 

Çizelge 1. Keskin�e  (2003) ait araştõrma sonuçlarõ çizelgesi 

Bilgi Yönetimi Araçlarõ Kullanõlõyor Kullanõlmõyor

1.Bilgi paylaşõmõ için toplantõlar organize etmek 22 2 

2.Beyin fõrtõnasõ seanslarõ düzenlemek 11 11 

3.Personelin ve onlarõn niteliklerinin bir envanterini 

düzenlemek 

15 6 

4.En iyi uygulamalarõ araştõrmak 18 6 

5. Araştõrmacõ ve danõşmanlar görevlendirmek 16 7 

6.Stratejik teknoloji çalõşmasõ yürütmek 16 7 

7.Elektronik ortamdan yararlanmak 21 3 

8.Dõş eğitimden faydalanmak 15 9 

9.İşletme istihbaratõndan faydalanmak 21 3 

10.Yardõm masasõ oluşturmak 8 15 

11.Bilgi yönetimi sistemini kurmak 16 7 

12.İş rotasyonunu kolaylaştõrmak 15 8 

13.İntranet oluşturmak 15 5 

14.Gayri resmi toplantõlarõ kolaylaştõrmak 15 7 

15.Tartõşma kültürünü geliştirmek 11 11 

16.Dõş denetimler gerçekleştirmek 19 3 

17.Gayri resmi proje değerlendirmeleri yürütmek 11 10 

18.Stratejik çalõşmalar yürütmek 18 4 

2005 yõlõnda Gaziantep ilinde 150 işletme üzerinde yapõlan 

Gaziantep�te çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalarõn internet ve 



 

 

 
 

elektronik ticaret kullanõmlarõnõn değerlendirilmesi çalõşmasõnõn  sonuçlarõ 

şöyledir (Kaygõsõz,2005). 

Gaziantep�teki işletmelerin büyük çoğunluğunda internet erişiminin 

mevcut olduğu görülmüştür. Elektronik ticaret kavramõna katõlõmcõlarõn 

yabancõ olmadõğõ ve büyük çoğunluğunun elektronik ticaretin tanõmõnõ bildiği 

tespit edilmiştir.  Gerek elektronik ticaret yapan gerekse henüz yapamayan 

işletme yöneticileri elektronik ticareti, pazar paylarõnõ genişletme, müşteri 

hizmetleri iyileştirme, maliyetleri azaltma ve verimliliği arttõrmanõn bir yolu 

olarak benimsemektedir.  

İşletmelerin çoğu kendilerini, piyasaya sunduklarõ mallarõ  ve 

hizmetleri hakkõnda bilgi içeren ve tanõtõm amaçlõ olarak tasarlanmõş web 

sitelerine sahiptirler, olmayan işletmeler de bu yönde istek ve çaba 

içindedirler. Katõlõmcõlarõn büyük bir kõsmõnõn da hem fikir olduğu gibi, bu 

web sayfalarõ ile işletmeler düşük maliyetlerle etkili reklam yaparak tanõtõm 

işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.  

Araştõrma, kuruluşlarõnõn yaptõğõ çalõşmalar, elektronik ortamlarda 

yapõlan işlemlerin maliyetlerinin, geleneksel ortamlara göre çok daha düşük 

olduğunu göstermektedir. Bazõ durumlarda maliyet tasarruflarõ %60�lar 

mertebesine ulaşmaktadõr.  

Geleneksel reklam ve pazarlama olanaklarõna büyük firmalar kadar 

kaynak ayõramayan işletmeler interneti kullanarak ürünlerini ve hizmetlerini 

potansiyel müşterilerine daha düşük maliyetle sunabilecektir. Maliyet 

tasarrufu derken sadece finansal tasarruflar göz önüne alõnmamalõdõr. 

Elektronik ticaretin  getirdiği tasarruflardan en önemlisi "zamandan tasarruf" 

tur.  Her türlü elektronik ortamda yapõlan çalõşmalar, geleneksel ortamlarda 

yapõlan çalõşmalara göre daha çabuk sonuç vermektedir. Araştõrma 

sonucunda katõlõmcõlarõn tamamõna yakõn kõsmõ iş yapma hõzõnõn elektronik 

ticaretle artacağõ görüşünü benimsemiştir 

 �Dünya pazarlarõna en ucuz ve hõzlõ açõlmanõn yolu olan internet,  

pazarlama sorunu büyük ölçüde çözülebilir.�  Görüşüne katõlõm oldukça 



 

 

 
 

yüksektir. Küreselleşen ve rekabetin arttõğõ dünyada, özellikle internet 

teknolojisinin sunduğu fõrsatlardan,  yararlanmak artõk bir zorunluluk haline 

gelmiştir. Günümüz ekonomi dünyasõnda rekabet üstünlüğü sağlayanlar, 

iletişim ve bilgi teknolojilerini yoğun olarak kullanan kesimlerdir. Araştõrmaya 

katõlan kişiler işletmelerinin, web sayfasõ sahibi olmasõnõn  zorunluluk haline 

geldiğini belirtmişlerdir. 

Devletin elektronik ticareti teşvik eden özendirici çalõşmalarõ 

Gaziantep�teki  katõlõmcõlar tarafõndan yeterli görülmemektedir. Devletin bu 

yönde çalõşmalarõ aslõnda mevcuttur ancak işletme yöneticilerinin büyük 

kõsmõnõn bundan habersizdir. Yaptõğõmõz araştõrmalarda, KOBİ-NET 

(işletmelerin rekabet güçlerini artõrmak için ihtiyaç duyduklarõ güncel bilgilere 

hõzlõ erişebilecekleri ve dünya ile elektronik ortamda iletişim kurabilecekleri 

bir elektronik ticaret kapõsõ) sitesinden Gaziantep�teki işletmecilerin haberdar 

olmadõklarõ tespit edilmiştir (Kaygõsõz,2005). 

Araştõrmalar õşõğõnda, işletmelerin B2B (işletmelerin birbirleri ile olan 

bilgi alõş verişlerinde bilgisayar ve internet teknolojisi) modelini kullandõklarõ 

halde, internetle son kullanõcõya  satõş yapma oranlarõnõn oldukça düşük 

olduğu gözükmektedir. Yine de gelecekte web tabanlõ satõş sitelerinin 

artacağõ yönünde genel bir kanaat vardõr. 

Ülkemizde yaşanan ekonomik krizlerden Gaziantep�teki işletmeler de 

payõna düşeni almõştõr, ancak araştõrmada elektronik ticaretin finansman 

yetersizliğinden dolayõ yapõlamadõğõ görüşü kabul görmemiştir. Bilgi eksikliği 

daha ön plana çõkmõştõr. Tüm işletmelerin sattõklarõ ürünler, elektronik 

ticarete konu olmayabilir, bu sebeple birçok firma  elektronik ticaret 

yapmama sebebi olarak bunu  göstermiştir. İnternette yer almak firmanõn 

çevresindeki ve piyasadaki imajõnõ güçlendirir şeklindeki görüş oldukça 

geniş kabul görmüştür. 

Araştõrma neticesinde çok sayõdaki firmanõn interneti Ar-Ge 

çalõşmalarõ için gerekli gördüğü tespit edilmiştir. Öğrenim seviyesi arttõkça 

elektronik ticaretin güvenliğinden duyulan kaygõnõn arttõğõ görülmüştür.  Yine 

yapõlan araştõrmalar neticesinde bu güvensizliğin, basõnõn yapmõş olduğu 



 

 

 
 

niteliksiz ve yanlõş yönlendirici haberlerden kaynaklandõğõ tespit edilmiştir. 

Her ne kadar güven eksikliği olsa da elektronik ticareti yapma oranõ eğitim 

seviyesi ile doğru orantõlõ olarak artmakta bunun sebebi olarak da, daha 

düşük maliyet gösterilmektedir. Bunun için her  ölçekteki işletme elektronik 

ticaret yapabilmekte, işletmelerin büyüklüğü ile elektronik ticaret yapmalarõ 

arasõnda anlamlõ bir bağlantõ bulunmamaktadõr (Kaygõsõz,2005). 

2005 yõlõnda, Konya ilinde Lojistik sektöründe faaliyet gösteren 

firmalar üzerinde isletmelerin bilişim teknolojilerini kullanõm düzeyi ve bu 

amaçlara ulaşma düzeyi incelenmiştir.  Araştõrmada aşağõdaki bulgulara 

ulaşõlmõştõr. Araştõrmaya katõlan işletmelerin bilişim teknolojilerini kullanõm 

amaçlarõ; müşteri isteklerine hõzlõ cevap verebilme, hizmet kalitesini artõrma, 

iletişim ve satõş maliyetlerinde azalma, ticari işlemlerin yürütülmesinde 

kolaylõk ve hõz sağlama, satõşlarõ artõrma, dünya pazarlarõna açõlma, daha 

hõzlõ ürün geliştirme şeklinde sõralanmaktadõr. Araştõrmaya katõlan 

işletmelerin önemli bir çoğunluğunun, üç yõl öncesi ve günümüz 

karşõlaştõrõldõğõnda bilişim teknolojileri kullanõmõna önem verdikleri ve bilişim 

teknolojilerini müşteri isteklerine daha hõzlõ cevap vermede, daha etkin 

hizmet vermede ve işlem maliyetlerini azaltmada bir araç olarak gördükleri 

anlaşõlmaktadõr. İşletmenin sadece belirli alanlarõnda kullanõlan teknoloji 

kullanõmõ, müşteriler, bayiler ve çalõşanlar arasõnda entegrasyon açõsõndan 

sorunlar doğurabileceği yadsõnamaz bir durumdur (Tekin ve Zerenler,2005). 

Bilgi teknolojileri yatõrõmlarõnõn ekonomik performansa mikro 

ekonomik yönden ele alan çalõşmalar genellikle bilgi teknolojisinin ekonomik 

etkilerini firma yada endüstri düzeyinde incelemişler ve bu incelemeler 

sonucunda genel anlamda bilgi teknolojileri kullanõmõnõn örgütsel 

performansõ pozitif yönde etkilediği sonucuna varmõşlardõr. Bununla birlikte 

bazõ araştõrmalarda (örneğin The Most Wired dergisinde 2005 yõlõnda 

yayõnlanan bir makalede) örgütsel performans ile BT arasõnda bir ilişki 

kurulmasõna rağmen performansõn BT tarafõndan belirlendiği yolunda bir 

çõkarõm kurulamamõştõr (Web,www.hhnmag.com). 



 

 

 
 

Sağlõk alanõnda kullanõlan BT, bu alandaki kalitenin iyileştirilmesi için 

önemli sistem  değişikliklerinden biridir.  Doğru bir şekilde uygulanan 

Elektronik Tõbbi Kayõt (ETK) sistemi gibi sağlõk bilgi teknolojileri, hastalõk ve 

ölümleri büyük ölçüde azaltõrken yõllõk 81 ila 162 milyar dolar da tasarruf 

yapabilmektedir. Bununla birlikte, bu faydalar için geniş bir benimseme, 

etkin bir uygulama ve değişikliklerin süreç ve  yapõlarda oluşmasõ 

gerekmektedir (Taylor ve diğerleri,2005). 

Lojistik sektörü üzerine yapõlan bir araştõrmada aşağõdaki bulgulara 

ulaşõlmõştõr. Lojistik sektöründe bilişim teknolojileri uygulamalarõ, özellikle 

internet�in işletmelerde yaygõn bir biçimde kullanõmõyla ivme kazanmõştõr. 

Sektörde kullanõlan bilişim sistemler; kurumsal kaynak planlama, depo 

yönetim sistemleri, nakliye yönetim sistemleri, ileri planlama sistemleri, uydu 

araç takip sistemleri, sipariş sistemleri, veri tabanõ yönetimi, elektronik veri 

değişimi, intranet ve ekstranet, POS takip sistemleri, web tabanlõ kataloglar 

ve operasyonel programlar olarak sõralanabilir (Kanalcõ, 2005).  

 2005 yõlõ Mayõs ayõnda Mersin ilinde 48 KOBİ üzerinde yapõlan 

yüksek Lisans tezinde aşağõdaki bulgulara ulaşõlmõştõr. Çalõşma işletmelerde 

bilişim teknolojileri  altyapõsõ, KOBİ�ler ve tedarikçi ilişkilerinde bilişim 

teknolojilerinin  etkinliği olmak üzere üç ana konu üzerine inşa edilmiştir. 

Ardõndan bu üç konu arasõndaki ilişkinin tespiti  için Mersin Serbest 

Bölgesindeki 48 KOBİ�yi temel alan bir saha çalõşmasõ yapõlmõştõr. Bu saha 

çalõşmasõ neticesinde elde edilen bulgu ve değerlendirmeler aşağõdaki 

şekilde özetlenebilir 

Yapõlan Hipotez testleri sonuçlarõna bakõldõğõnda, işletmelerinde 

bilgisayar sistemlerini etkin, organize şekilde kullanan 1.grup firmalarõn, bilgi 

işlem bölümü olmayan ve bilgi işlem elemanõ çalõştõrmayan 3. gruptaki 

işletmelere göre, genel işletme performansõ ve tedarikçilerle ilişkiler 

açõsõndan pozitif yönde çok farklõ olduklarõ görülmektedir. Bu çalõşmanõn 

temel sonuçlarõndan bir diğeri şudur; KOBİ�ler bilgisayar sistemlerine yeterli 

donanõm yatõrõmõ yapmaktadõrlar ancak yazõlõm ve personel konusunda 

etkin ve yeterli yatõrõm yapõlmamaktadõr. 



 

 

 
 

Duruma tedarikçilerle iletişim açõsõndan bakõldõğõnda ise KOBİ�lerde 

%96�lõk bir e-mail kullanõm oranõ göze çarpmaktadõr. Bu da işletmelerin 

tedarikçilerle iletişimde organize sistemlerden çok basit sistemler kullanmayõ 

tercih ettiklerini göstermektedir. Araştõrma yapõlan işletmelerin tümünde en 

azõndan birbirine bağlanmõş birkaç  bilgisayardan oluşan bir ağ sistemi   

bulunmaktadõr.  Buna bağlõ olarak da intranet kullanõm seviyesi yüksek bir 

oran olarak karşõmõza çõkmõştõr (Toprakçõ,2005). 

Teknoloji kullanõmõna lojistik sektöründen verilebilecek en iyi örnek 

ise; taşõma sõrasõnda gönderilen siparişlerin ve taşõt araçlarõnõn takip 

edilmesine ve izlenmesine olanak sağlayan GPS sistemidir. Örneğin 

Euteltracks adõ verilen Filo Araç Takip Uydu sistemleri (GPS) aracõlõğõyla 

tüm lojistik araçlarõnõn konumlanmasõ ve takip edilmesi sağlanarak, müşteri 

ve işletmenin eş zamanlõ bilgilenmesi gerçekleştirilmektedir (Kengpol ve 

Tuominen, 2006). 

Bilgi teknolojileri kullanõmõnõn işletmelerin örgütsel performansõna 

etkisini hizmet sektöründe incelemek için Ömer Turunç tarafõndan  

hazõrlanan doktora tezi, kapsam olarak Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren 

beş  yõldõzlõ  otel  ve  I. Sõnõf tatil köylerini içermektedir. Toplam 33 işletmeye 

anket yapõlmõş ve elde edilen bulgular aşağõda verilmiştir. 

İşletmelerin yaklaşõk %71�inin 2000 yõlõ ve öncesinde bilgisayara 

geçişi tamamladõğõ ve bu geçişte %90.3�ünün devlet yardõmõ almadõğõ 

görülmektedir. İşletmelerin % 100�ünün bir web adresi olduğu ve 

%67.7�sinin bilgisayar kullanõmõnõn son aşamasõ olan entegrasyon 

aşamasõnda olduklarõ izlenmektedir. Yine işletmelerde bilgi teknolojileri ile 

ilgili personelin ya kendisi (%35.5) ya da çalõşanlardan biri (%25.8) olduğu 

belirlenmiştir. Bilgi teknolojileri  danõşmanlõğõndan istifade eden personel 

oranõ henüz %16.1 olarak görülmektedir.  Sonuç olarak bilgi teknolojileri ile 

ayrõ ayrõ yapõlan bu analizde bilgi teknolojileri ile örgütsel performans 

arasõnda orta seviyede güçlü ilişki belirlenebilmiştir. Bu tanõm ilişki 

olmadõğõnõ ifade etmemesine rağmen çok güçlü bir  ilişkinin de 

bulunmadõğõnõ belirlemektedir. Teknolojik gelişmeler her sektörde olduğu 



 

 

 
 

gibi turizm sektöründe de önemli değişimler oluşturmuştur. Bilgi 

teknolojilerinin sağladõğõ olanaklar bu sektörde gerek tüketiciler gerek 

hizmet sunucular için önemli olanaklar fõrsatlar yaratmõş, işletmeler için ise 

önemli bir göreceli rekabet gücü oluşturmuştur. Bu sonuç hizmet sektöründe 

önemli bir yere sahip olan turizm işletmelerinden beş  yõldõzlõ otel ve I�nci 

sõnõf tatil köylerinin önemli ölçüde BT ni kullandõğõnõn bir göstergesi olarak 

algõlanmõştõr.  Konaklama işletmelerinin BT kullanõmõ ve yönetimi konusunda 

karşõlaştõğõ sorun alanlarõn ilişkin veriler dikkat çekici olmuştur.  İşletmelerin 

büyük çoğunluğu BT kullanõmõnda yaşadõklarõ sorun alanlarõnõ; BT yatõrõm 

maliyetlerinin yüksek olmasõ, BT�ne çalõşanlarõn direnç göstermesi, teknik 

destek temininde yaşanan sorunlar ve BT�nin çok hõzlõ eskimesi şeklinde 

bildirmişlerdir.   

Katõlõmcõlarõn çoğunun BT� nin iyi bir şey olduğu konusunda kesin 

yargõlarõ olmasõna rağmen; BT yararlarõnõ net bir şekilde ortaya 

koyamadõklarõ gözlenmiştir. Teorik olarak her sektörden genel kabul gören 

BT olumlu etkilerinin hizmet sektöründe faaliyet gösteren konaklama 

işletmelerinde algõlama farklõlõklarõ nedeniyle net bir şekilde 

yorumlanamadõğõ  değerlendirilmektedir. Ancak bu çelişki ve algõlamada 

görülen sorunlar BT - Örgütsel performans  arasõnda negatif bir ilişki 

olduğunu göstermemekte,  kõsmen güçlü bir ilişkinin varlõğõnõ ortaya 

koymaktadõr (Turunç,2006). 

KOSGEB�in 2006 yõlõnda 16 bini ihracatçõ olmak üzere 46 bin KOBİ 

üzerinde yaptõğõ saha araştõrmasõnõn sonuçlarõ şöyledir. Bu araştõrmaya 

göre ekonominin yapõ taşlarõ KOBİ�lerin %59�u internete erişim sağlarken, 

%30�unun da web sitesi olduğu dikkat çekiyor. Araştõrmada işletmelerin 

%30.5�inin muhasebe, %25.1�inin üretim ve %23.6�sõnõn da araştõrma 

amacõyla bilgisayar kullandõğõ sonucuna ulaşõlõyor. Araştõrmanõn çeşitli il 

sonuçlarõ da KOBİ�lerde internet erişiminin yaygõnlaştõğõnõ gösteriyor. 

Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi ihracatçõ KOBİ�lerin yoğun olduğu 

bölgelerde internet erişimi %70�lere varõyor. Diğer taraftan Doğu illerinde bu 

oran %50 seviyesinde bulunuyor. Türkiye�nin hedefleri ise 2010 yõlõna kadar 



 

 

 
 

bilgisayar sahibi olan KOBİ�lerin oranõnõ %95�e, geniş bant internet erişimine 

sahip olanlarõn oranõ ise % 70 olmasõ planlanõyor (web,www.tele.com.tr). 

Aslan ve Özata, (2007)  tarafõndan yapõlan KOBİ�lerde bilgi teknolojisi 

kullanõmõnõn, rekabet gücü, yenilikçilik, girişimcilik ve pazarlama 

kapasitesiyle ilişkileri; otomotiv sektöründe bir araştõrma�da aşağõdaki 

bulgulara ulaşõlmõştõr. 

Otomotiv sektörü bilgi teknolojilerini, diğer sektörlere göre daha 

yoğun kullanmaktadõr. Araştõrma sonucunda, KOBİ�lerin BT kullanõmõyla, 

yenilikçilik, rekabet gücü ve pazarlama kapasitesi arasõnda pozitif ve anlamlõ 

ilişki bulunmuştur. Pazarlama kapasitesinin ve yenilikçiliğin, girişimcilik 

kapasitesini artõrdõğõ sonucuna ulaşõlmõştõr.  BT�nin girişimciliği direkt olmasa 

bile inderkt yoldan etkilediği sonucuna varõlabilmektedir. Literatürde ülke 

ekonomisini arttõrmadaki önemine çok fazla yer verilen girişimcilik 

kapasitesinin; organizasyonlarõn kullandõklarõ bilgi teknolojileriyle ilgili 

olduğunu söylemek yanlõş olmayacaktõr. BT kullanõmõ katõlõmcõlarõn öğrenim 

durumlarõna göre anlamlõ bir farklõlõk göstermiştir. Buna göre, fakülte 

mezunlarõ, ilköğretim ve lise mezunlarõna göre daha fazla BT 

kullanmaktadõr. Son olarak, işletme büyüklüğü arttõkça, BT kullanõmõnõn 

arttõğõ sonuçlarõna ulaşõlmõştõr. Araştõrmada elde edilen bir başka sonuç, 

işletmelerin bilgi teknoloji kullanõm düzeylerinin yeterli olmayõşõdõr. Bilgi 

teknolojisini kullanma düzeyi, ihracat yapõp yapmama açõsõndan anlamlõ bir 

farklõlõk göstermiştir. İhracat yapan işletmelerin BT�yi daha fazla kullandõklarõ 

tespit edilmiştir. BT teknolojisi olarak, bilgisayarlar, fax, e-mail, teleks, 

internet vb. pek çok teknoloji kullanõlmaktadõr. 

2007 yõlõnda �KOBİ�lerde Kriz yönetiminde bilgi teknolojileri 

kullanõmõnõn etkisine yönelik� Konya ilinde 134 işyerinde yapõlan araştõrma; 

kriz yönetiminde bilgi teknolojileri kullanan işletmelerin baskõn olarak kriz 

yönetimi ekibi üyelerinin  geçmişlerinde bilgi teknolojileri kullandõklarõ 

sonucuna ulaşõlmõştõr. Araştõrma yapõlan KOBİ�ler  rekabet üstünlüğü elde 

edebilmek için son üç yõldõr bilgi teknolojilerine güvendiklerini ve 

kullanõmlarõnõn arttõğõnõ ifade etmişlerdir (Zerenler ve diğerleri,2007). 



 

 

 
 

2007 yõlõnda Malezya�nõn Güney bölgesinde KOBİ�lerin intenet ve 

iletişim teknolojilerine uyumlarõnõ araştõrmak için 180 KOBİ ile yapõlan 

çalõşmanõn sonuçlarõ aşağõdaki gibidir. 

KOBİ�lerin % 57�sinin bilgisayar sahibi olduğu, % 47�si ise  internete 

bağlandõğõ tespit edilmiştir. Bu sonuçlar internet ve bilgisayar kullanõmõnõn 

düşük seviyede olduğunu göstermektedir. Araştõrma kapsamõndaki 

KOBİ�lerin %11.7�si  e-ticareti kullanmakta, 180 işletmeden 163�ü işletme ise 

web sayfasõna sahip olmadõğõ ve  devlet desteğinin bu teknolojilere uyum 

sürecinde önemli bir faktör olduğu tespit edilmiştir (Alam ve Ahsan,2007). 

İnternet pazarlama alanõnda faaliyet gösteren bir firmanõn hazõrladõğõ 

''Dünya ve Türkiye İnternet Raporu 2007'' raporuna göre, Türkiye, etkin 

internet kullanõcõ sayõsõ açõsõndan dünya sõralamasõnda 16. sõrada yer alõyor. 

''İnternet Kullanõcõ Adedine Göre Tüm Dünya Performansõ''nõn sõralandõğõ 

rapora göre, dünyada nüfusun %16.9'u, yani 1 milyar 114 milyon 275 bin 

kişi internet kullanõyor. İnternet kullanõmõnõn son bir yõlda %208 arttõğõ 

Dünya�da, bölgeler arasõnda internet kullanõcõlarõnõn nüfusa oranõ açõsõndan 

Kuzey Amerika %69.7 ile ilk sõrada yer alõrken, bu bölgeyi %53.5 ile 

Avustralya, %38.9 ile de Avrupa izliyor. İnternet gelişim oranõ bir yõl 

öncesine göre %63.8 artsa da hala nüfusunun sadece %3.6'sõ  internet 

kullanõcõsõ olan Afrika ise internet yaygõnlõğõnõn en az olduğu bölge. İnternet 

kullanõcõ sayõsõ en fazla olan ülkeler internet kullanõcõ sayõsõ açõsõndan, 

''internetin kalbi'' olarak nitelendirilen ABD'nin 211 milyon kullanõcõyla birinci 

sõrada olduğu dikkati çekiyor. İnternet ve bilişim sektörünün yeni merkezi 

olmasõna rağmen internetin halka yeteri kadar ulaşmadõğõ, internet 

kullanõcõsõnõn nüfusuna oranõnõn %10.4 olduğu Çin ise 137 milyon internet 

kullanõcõsõ ile ikinci sõrada bulunuyor. Çin'i 86.3 milyon kullanõcõyla Japonya, 

50.4 milyon kullanõcõyla Almanya, 40 milyon kullanõcõyla Hindistan, 37.6 

milyon kullanõcõyla İngiltere takip ediyor. Türkiye 16 milyon 7 bin 200 olan 

etkin internet kullanõcõsõyla 16.sõrada yer alõyor (Web,www.etkinpatent.com). 

Zahra ve diğerleri(2007) Bilgi teknolojileri sayesinde işletmelerin, 

zamanlama olarak, hõz olarak, esnek üretim yaparak (flexible product) , 



 

 

 
 

yönetim kapasitelerini etkin kullanarak ve koordinasyonu sağlayarak rekabet 

avantajõ elde edebileceklerini savunmuşlardõr. 

İtalya�da 2006 yõlõnda 700 KOBİ ile  yapõlan bir araştõrmada aşağõdaki 

bulgulara ulaşõlmõştõr. İşletmelerin sadece %44 ünün web sitesi olduğu 

tespit edilmiş, bilgi teknolojileri kullanõm oranõ ise %31 olarak tespit 

edilmiştir. (Vinaja, 2007). 

Gaziantep ilinde  faaliyet gösteren 1505 firmadan tesadüfi değişim 

yöntemine göre seçilen 50 adet  KOBİ� nin internet kullanõmõna ve elektronik 

ticarete ne düzeyde geçiş yaptõklarõ ve bu alanda KOBİ� lerin karşõlaştõklarõ 

sorunlar ile ilgili olarak Gaziantep ilinde yapõlan araştõrmadan elde edilen 

bulgular aşağõda aktarõlmõştõr (Bal,2004). 

Araştõrmaya katõlan işletmelerin tamamõnda internetin kullanõldõğõ 

tespit edilmiştir. İnternet bağlantõsõ bulunan bu işletmelerden %36�sõ 

piyasaya uyum sağlama amaçlõ olarak, % 16�sõ piyasada mal ve hizmetlerin 

dağõtõmõnda, % 24�ü araştõrma ve geliştirme faaliyetlerinde, %24� ü ise 

satõşlarõnõ artõrma amaçlõ olarak internet kullandõklarõnõ belirtmişlerdir. Yine 

ankete katõlan işletmelerden % 28�i kendi web sitelerinden internet 

bağlantõlarõ söz konusu iken; % 42�si başka servis sağlayõcõlarõ üzerinden, % 

22�si ortak web siteleri üzerinden ve % 8�i ise diğer kaynaklardan internete 

bağlantõ yaptõklarõ tespit edilmiştir.   

Araştõrmaya katõlan işletmelerden tamamõ internetten yeterli 

derecede yararlanamadõklarõnõ ifade etmişler ve yeteri derecede 

yararlanamama nedenleri olarak büyük bir bölümü (%56) bilgi eksikliğini 

gerekçe olarak gösterirken, % 18�i finansman yetersizliğini, % 16� sõ teknik 

yetersizlikleri ve %10� u ise bu sayõlanlarõn dõşõndaki sebepleri internetten 

yeteri düzeyde yararlanamama gerekçeleri olarak ifade etmişlerdir. 

İnternetten yeterli düzeyde yararlanamadõklarõnõ ifade eden 

işletmelerden %76�sõnõn internet kullanõmõ için herhangi bir kuruluştan maddi 

veya teknik destek almadõğõ; %22� sinin ise internet kullanõmõ için sağlanan 

teknik veya maddi destekten  yararlandõklarõ tespit edilmiştir. Yine çalõşmaya 



 

 

 
 

katõlan işletmelerin büyük çoğunluğunun(%58) pazar araştõrmasõ 

yapõlmasõna yönelik olarak interneti kullandõğõ tespit edilirken, %8� inin 

işletmeye gerekli olan girdinin sağlanmasõnda, % 14� ünün diğer işletmelerle 

iletişim kurulmasõnda, %14�ünün işletmenin değişime uyum sağlanmasõnda 

interneti kullandõklarõ tespit edilmiştir. 

İnternet ve e-ticaret konusundaki bilgi eksikliği, e-ticaret için gerekli 

altyapõ ve ekipman eksikliği, kalifiye eleman eksikliğinden dolayõ KOBİ� lerin 

internetten yeterince yararlanmadõklarõ ortaya çõkmaktadõr. İşletmeler e-

ticaretle ilgilenecek elemanlar görevlendirerek, bu kişilerin eğitimlerine önem 

vermelidir. Yine bu işletmelerin büyük bir bölümünün web sayfasõ söz 

konusu olup, bu web sayfalarõnõn ise büyük bir kõsmõnõn sadece tanõtõm 

amacõyla yapõlmõş, birkaç resim ve e-mail adresinden oluşan sayfalardan 

ibaret olduğu, gerçek anlamda online satõş hizmetinin verilemediği ortaya 

çõkmaktadõr. İşletmeler bir an önce online satõşa yönelik sitelerin tasarõmõ 

için girişimlere başlamalõdõr, zira yakõn gelecekte online satõş ekonominin 

çok büyük bir dilimini oluşturacaktõr (Bal,2004).  

2008 yõlõ Şubat ayõnda ABD�de yapõlan araştõrmaya göre küçük 

işletmeler en önemli pazarlama aracõ olarak web sitelerini görüyorlar. İkinci 

sõrada arama motoru kelimelerini satõn almak ve üçüncü sõrada offline 

ilişkiler geliyor. Araştõrmaya katõlanlarõn % 24�ü e-mail pazarlamasõ 

kullandõğõnõ, %22�si ise geleneksel mektup pazarlamayõ tercih ettiğini 

bildirmiş. Katõlõmcõlarõn %14�ü dergilere reklam veriyor, %12�si sarõ 

sayfalara, %6�sõ radyoya ve %5�i gazetelere. Web banner�lara ağõrlõk %4. 

Kupon basmak ise tarihe karõşmõş vaziyette. Katõlõmcõlara online pazarlama 

araçlarõnõn başarõsõ sorulduğunda, %99.5�u "Online alanda yer almanõn" çok 

önemli olduğunu belirtiyor. Arama Motoru, kelime satõn almak ya da e-mail 

ile pazarlama önemli bulunan aktivitelerden bazõlarõ olarak sõralanõyor 

(Web,www.kobifinans.com). 

 

Araştõrmalar, ABD'de online perakende cirosunun 2005 yõlõnda 172 

milyar dolar olarak gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Jupiter Research'ün bir 

araştõrmasõna göre 2010 yõlõnda bu ciro, 329 milyar dolara ulaşacak. 



 

 

 
 

Avrupa'da 2006'da 133 milyar dolar olan e-ticaret satõşlarõnõn, 2007'de  200 

milyar dolar olduğu belirtiliyor (Web ,Sektörel). 

2008 yõlõnda Güney Afrika�da kõrsal kesimdeki KOBİ�lerle şehir 

merkezindeki KOBİ�ler karşõlaştõrõlarak; girişimcilerin e-ticaretin güvenliği 

üzerideki tutumlarõnõ  ölçmek için 106 KOBİ ile yapõlan araştõrmanõn 

sonuçlarõ aşağõdaki gibidir. 

E-ticareti kullanmakla yöneticilerin karakteristik yapõsõ arasõnda bir 

ilişki bulunmuştur. Güvenlik algõlamasõ tamamen yöneticilerin riske girip 

girmeme tutumlarõyla ilgili olduğu ortaya çõkmõştõr. Kõrsal alan KOBİ�leri ile 

şehirdeki KOBİ�ler arasõnda Kullanõm açõsõndan herhangi bir fark 

bulunmamõştõr (Kyobe,2008). 

397 KOBİ üzerinden 2008 yõlõnda Amerika�da yapõlan bir araştõrmada, 

bilgi teknolojileri kullanõmõnõ ile üretim ve  yenilik süreçleri arasõndaki ilişki 

bulunup, bu ilişkinin   işletme performansõ üzerindeki etkisi  araştõrõlmõş ve 

aşağõdaki bulgulara ulaşõlmõştõr. 

• Bilgi teknolojileri ile ürün ve süreç yenilikleri arasõnda güçlü bir 

ilişkiye rastlanmõştõr. 

• Bilgi teknolojileri yeniliğe aracõlõk ederek işletme performansõnõ 

direkt etkilemektedir. 

• Bilgi teknolojilerine yapõlan yatõrõmõn işletmeleri daha verimli 

yaptõğõ ve büyümesinin daha çok olduğu sonucuna ulaşõlmõş. 

• Bilgi teknolojilerini kullanan yöneticilerin bu araçlar sayesinde 

işlemelerini daha iyi analiz edebilecekleri ve stratejik karar 

verebilecekleri belirtilmektedir. Bu kararlar sayesinde işletme 

kapasitesi daha etkin kullanabilecektir (Dibrel ve diğerleri, 2008). 

 

 



 

 

 
 

3.YÖNTEM 

     Bu araştõrmanõn kuramsal kõsmõ literatür taramasõ yöntemi ile,  alan 

(saha) araştõrmasõ kõsmõ ise anket uygulamasõna dayanõlarak hazõrlanmõştõr. 

Araştõrmaya ait ayrõntõlara aşağõda  yer verilmiştir. 

 

3.1 Araştõrmanõn Modeli ve Hipotezleri 

Araştõrmanõn konusuna yönelik olarak, bu konuda daha önce 

yapõlmõş olan tezler ve makale çalõşmalarõndan elde edilen anketlere 

ulaşõlarak bu araştõrma için bir anket formu hazõrlanmõştõr. Bu anketlerin 

içinde araştõrmamõn konusuna en uygun anket modeli CRAGG ve 

arkadaşlarõnõn (2002) küçük imalat işletmelerine yaptõklarõ çalõşmada 

kullandõklarõ anket olmuştur. 

Anketin ilk bölümü işletmelerin bilgi teknolojilerini kullanõm düzeylerini 

ölçmek üzere dizayn edilmiştir. İkinci bölümde ise Hipotezleri test etmek 

üzere 14 sorudan oluşan 5�li Likert ölçek kullanõlmõştõr. Anketin son bölümü 

ise demografik bilgileri içeren sorulardan oluşmuştur. 

Araştõrmanõn modeli  hipotezleri test etmek üzere dizayn edilmiştir. 

5�li likert ölçeğinde sorulan sorular, SPSS 16.0 paket programõnda Bağõmsõz 

Örneklem �t� testine tabi tutularak sonuçlara ulaşõlmaya çalõşõlmõştõr. 

Araştõrmaya katõlan KOBİ�ler, bilgi teknolojilerini kullanan ve kullanmayan 

KOBİ�ler olarak iki gruba ayrõlmõştõr. Ayrõca yapõlan anket sonucunda elde 

edilen veriler(demografik) tablolar halinde değerlendirilerek araştõrmaya 

katõlan   işletmeler hakkõnda çeşitli istatistiklere yer verilmiştir.  

 

 

 

 



 

 

 
 

Şekil 4 .Araştõrma Modeli 

 

 

Hipotezler: 

H1:  �İnternet ve bilgi teknolojilerinin etkin kullanõlmasõ işletmelerin rekabet 

gücünü artõrõr görüşüne katõlõm konusunda, Bu teknolojileri kullanan 

KOBİ�lerle kullanmayan KOBİ�lerin arasõnda anlamlõ bir fark vardõr.� 

H2: �KOBİ�lerde İntranet (şirket içi iletişim ağõ) kullanõmõ, çalõşanlar 

arasõndaki iletişim problemlerini çözmeye yardõmcõ olur görüşüne katõlõm 

konusunda bu teknolojileri kullanan KOBİ�lerle kullanmayan KOBİ�lerin 

arasõnda anlamlõ bir fark vardõr.� 

İnternet ve Bilgi 
Teknolojileri 
Kullanõmõ 
 
İnternet 
Web sayfasõ 
İntranet 
Extranet 
E-ticaret 
Muhasebe 
E-mail 
ERP 
E-sigorta. 
Üretim sis. 
Ar-ge sis. 
Yönetim sis. 
Pazarlama sis. 

İnternet ve Bilgi 
Teknolojileri 
Kullanmayan  
İşletmeler 
 

Düşük rekabet gücü 
Hantal bir yapõ 
İletişim problemleri 
Fazla istihdam 
İşletme verimsizliği 
Ürün tesliminde 
gecikmeler 

GENEL İŞLETME PERFORMANSI 
DEĞİŞİMİ 
 
Teslimat Hõzõnda artõş 
 
Şirket içi iletişim problemlerinde azalma 
 
Müşteri memnuniyetinde artõş 
 
İşletme hõzõnda artõş 
 
Rekabet gücünde artõş 
 
Genel işletme verimliliği 
 
Çalõşan sayõsõnda azalma 
 
Müşterilerle iletişim probl. azalma 
 
Firma Tanõtõmõ 



 

 

 
 

H3: �İnternet ve bilgi teknolojileri kullanõmõnõn teslimat hõzõnõ artõrdõğõ 

görüşüne katõlõm konusunda, Bu teknolojileri  kullanan  KOBİ lerle 

kullanmayan KOBİ ler arasõnda anlamlõ  bir fark vardõr.� 

H4: �İnternet ve bilgi teknolojileri kullanõmõnõn genel örgüt verimliliğini 

artõrmõştõr görüşüne katõlõm konusunda bu teknolojileri kullanan  KOBİ�lerle 

kullanmayan KOBİ�lerin arasõnda anlamlõ bir   fark vardõr.� 

 

3.2.  Evren ve Örneklem / Araştõrma Grubu  

Araştõrma evreni olarak, Balõkesir ili Bandõrma ilçesinde yer alan 

KOBİ�ler  seçilmiştir. Bandõrma Ticaret odasõndan Mart 2008 tarihinde alõnan 

Ticaret odasõna kayõtlõ listede 63 tane KOBİ olduğu tespit edilmiştir. Bu 63 

tane KOBİ  çalõşmamõzõn evrenini oluşturmaktadõr. 2008 yõlõ Mayõs ve 

Haziran aylarõnda listede yer alan işletmelerin 49 tanesi ile yüz yüze 

görüşme yöntemi ile 3 tanesi ile ise telefonla görüşülerek toplam 52 tane 

anket çalõşmasõ yapõlmõştõr. Bu sayõ toplam KOBİ sayõsõnõn %83�ünü 

oluşturmaktadõr. Listede yer alan 4 tane işyerinin faal olarak çalõşmadõğõ ve 

kapalõ olduğu tespit edilmiş, 7 işyeri ise çeşitli sebeplerle anket çalõşmasõnõ 

yapmayõ kabul etmemişlerdir. 

 

3.3. Veri Toplama Araçlarõ ve Teknikleri 

Araştõrma kapsamõnda hazõrlanan anket, Bandõrma Ticaret 

odasõndan alõnan  listesinde yer alan işletmelerle, yüz yüze görüşülerek 

anket çalõşmasõ yapõlmõştõr. Genelde önceden telefonla randevu alõnarak bu 

anketler yapõlmõştõr. İlgili yöneticilerin yerinde bulunmamasõ dolayõsõyla 3 

tane işletmeye ise telefonla anket yapõlmõştõr. 

 

Elde edilen toplam 52 tane anketin verilerine, SPSS 16.0 paket 

programõ aracõlõğõyla analizler yapõlmõştõr. Anket verileri, demografik 

sorularõn frekans analizleri ve demografik faktörler ile anket sorularõna 



 

 

 
 

verilen cevaplar arasõnda Crosstab tablolarõndan yararlanõlarak çapraz  

ilişkiler analiz edilmiştir. Hipotezlerin test edilmesi amacõyla ise  Bağõmsõz 

Örneklemler t testi (Independent Samples Test) kullanõlmõştõr.  

 

3.4.Geçerlilik ve Güvenirlilik 

Geçerlilik, nitel bir takõm değerlendirmelerle yapõlmaktadõr. Güvenirlik 

ise istatistikte çeşitli yöntemlerle hesaplanabilir ve elde edilebilen sayõsal 

değer güvenirlik katsayõsõ adõnõ alõr. Güvenirlik katsayõsõnõn 

hesaplanmasõnda en çok  kullanõlan yöntem SPSS paket programõ ile elde 

edilen Cranbach�s Alpha katsayõsõdõr. Bu katsayõ 0 ile 1 arasõnda değişim 

göstermektedir. Bu değerin hesaplanmasõnda  katsayõlarõn dağõlõmõ 

aşağõdaki şekildedir (Özdamar,1999). 

0,00 ≤ α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir.   

0,40 ≤ α < 0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir.   

0,60 ≤ α < 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir.   

0,80 ≤ α < 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir.   

Araştõrma verileri SPSS paket programõ ile analize tabii tutulmuştur. 

Anketlerin güvenirlik oranõ 0,93�tür  

Çizelge 2. Güvenilirlik analizi( Reliability Statistics) 

 Cronbach's 

Alpha N of Items 

,934 14 

 

3.5.Verilerin Toplama Süreci 

Araştõrmanõn yazõn kõsmõ (Literatür)  çok değişik kaynaklardan 

yararlanõlarak hazõrlanmõştõr. Bu kaynaklar şöyledir: Uluslararasõ düzeyde 



 

 

 
 

Sosyal Bilimler veri tabanõ olarak kullanõlan ProQuest veritabanõ, YÖK tez 

merkezi, Balõkesir Üniversitesi Kütüphanesi, birçok makalenin yer aldõğõ veri 

tabanlarõ, kaynak kitaplar ve internet siteleridir. Bu kaynaklardan elde edilen 

veriler analiz edilerek araştõrmanõn literatür kõsmõ oluşturulmuştur. 

         

4. Bulgular ve Yorum  

Araştõrmanõn anket sorularõndan elde edilen bulgular aşağõdaki 

çizelgelerde ayrõntõlõ olarak verilmiştir. 

Çizelge 3. İşletmelerin bulunduğu sektörlere göre dağõlõmõ 

Sektör Sayõsõ % 

Gõda 16 30,8 

Beyaz Et 4 7,7 

Makine 17 32,7 

Kimyasal Mad. 3 5,8 

Su ürünleri(Balõkçõlõk) 3 5,8 

Matbaa 2 3,8 

Kapõ pencere İmalatõ 1 1,9 

Mermer İmalatõ 3 5,8 

Gaz Depolama 1 1,9 

Tekstil 2 3,8 

Toplam 52 100,0 

Araştõrmamõz kapsamõnda  10 farklõ sektörden toplam 52 işletmeye anket 

yapõlmõştõr. Sektör bazõnda baktõğõmõzda  en çok işletme Makine sektörüne 

aittir(%38). Makine sektörü içerisinde bölgenin tarõm bölgesi olmasõ 

dolayõsõyla genellikle tarõm makineleri ve iş makineleri imalatõ yer 

almaktadõr. Araştõrma yapõlan Bandõrma ilçesinde Kapõ pencere imalatõ ve 

Gaz Depolama işletmesi ise en az işletmeye sahip kuruluşlardõr. 

 



 

 

 
 

Çizelge 4.  Anketi cevaplayanõn görevi çizelgesi 

Anketi Cevaplayanõn 

Görevi 

Sayõsõ % 

İşyeri sahibi 13 25,0 

Müdür 18 34,6 

Muhasebe memuru 7 13,5 

Bilgi işlem müd 4 7,7 

Çalõşan (Büro Elemanõ) 10 19,2 

Toplam 52 100,0 

Araştõrmamõz kapsamõnda yapõlan anket çalõşmasõnda anketleri 

cevaplayanõn görevi dağõlõmõna baktõğõmõzda %34,6 oranõnda işyeri müdürü, 

%25 ise işyeri sahibi olduğu görülmektedir. 

Çizelge 5. Anketi cevaplayanlarõn eğitim durumuna göre dağõlõmõ 

Eğitim 

Düzeyi ilköğrtim Lise Önlisans Lisans L.Üstü Toplam 

Erkek 6 10 7 16 2 41 

Kadõn 0 3 4 4 0 11 

Toplam 6 13 11 20 2 52 

Araştõrmamõzõn anketini cevaplayanlarõn eğitim durumlarõna baktõğõmõzda en 

fazla orana Lisans mezunlarõnõn sahip olduğu görülmektedir. 

Çizelge 6. İşletmelerin internet ve BT kullanõm durumlarõ çizelgesi 

 Kullanõyor Kullanmõyor 

İnternet ve Bilgi Teknolojilerini etkin kullanõm 40 (%76.9) 12   (%23.1) 

Web sayfasõ 40 (%76.9) 12   (%23.1) 

İntranet (şirket içi iletişim) 19 (%36.5) 33   (%63.5) 

E-Ticaret   6 (%11.5) 46   (%88.5) 

Bilgi işlem elamanõ bulunan işletme 24 (%46.2) 28   (%53.8) 

İnternet bağlantõsõ 51 (%98.1) 1   (%1.9) 



 

 

 
 

Çizelge 6�da işletmelerin internet ve BT kullanõm oranlarõ görülmektedir. Bu 

çizelgede en dikkat çekici oran web sayfasõ sahipliğine ait. Çizelgede 52 

işletmeden 40�õnõn( %76.9 ) web sayfasõ olduğu görülmektedir. Bir başka 

dikkat çekici oran ise işletmelerin e-ticaret kullanõm oranlarõna ait. 52 

işletmeden sadece 6�sõ(%11.5) e-ticaret yapmaktadõr. Bu oran bize e- 

ticaretin işletmeler tarafõndan yaygõn olarak tercih edilmediğini 

göstermektedir. 

Çizelge 7. Bilgisayar sistemleri kullanõmõ çizelgesi 

Bilgisayar sistemlerini işletmenizde hangi amaçlarla kullanõyorsunuz? 

Bilgi sistemleri                                     Kullanan işletme sayõsõ 

Muhasebe Programlarõ 48 

E �mail 35 

Üretim programõ 27 

Stok takibi programõ 27 

Bankacõlõk amacõ ile kullanõm 24 

Çizelge 7�de işletmelerde kullanõlan çeşitli paket programlarõn oranlarõ yer 

almaktadõr. Burada işletmeler tarafõndan en çok tercih edilen programõn 

Muhasebe programlarõ olduğu gözükmektedir. 52 işletmeden 48�i muhasebe 

programlarõnõ kullanmaktadõrlar. 

 

Çizelge 8.  Web sitesi kullanõm oranlarõ 

İşletmenizde web sitenizi ne amaçla kullanõyorsunuz?               % 

Firma Tanõtõmõ 40 76.92 

Ürün tanõtõmõ 22 42.30 

Reklam 15 28.84 

Potansiyel Müşterilere ulaşõm 15 28.84 

Tedarikçilerle iletişim 10 19.23 



 

 

 
 

Çizelge 8�de işletmelerin web sayfasõ kullanõm amaçlarõ yer almaktadõr. Bu 

çizelgede işletmelerin %76.92�si web sayfasõnõ tanõtõm amaçlõ 

kullanmaktadõr. 

Çizelge 9.  E- hizmetler kullanõm oranlarõ 

Aşağõdaki   e-hizmetlerin hangilerinden faydalanõyorsunuz? 

E-hizmetler                          Kullanan işletme sayõsõ 

E �sigorta 21 

E- bankacõlõk 20 

E �vergi 16 

Çizelge 9�da İşletmelerin e- hizmetleri kullanõm oranlarõ verilmiştir. Bu 

oranlara baktõğõmõzda e-sigortacõlõk(21), e-bankacõlõk(20), e-vergi(16) 

işlemleri işletmeler tarafõndan kullanõlan e-hizmetler içinde yer almaktadõr. 

Çizelge 10.  Bilgi teknolojilerine yapõlan yatõrõm amacõ çizelgesi 

Bilgi teknoloji yatõrõmlarõnõ yaparken  amaçlarõnõz nelerdir? 

Yatõrõm amacõ                                              İşletme sayõsõ 

Zaman tasarrufu sağlamak 33 

Maliyetlerin azaltõlmasõ 26 

İş Hõzõnõ artõrmak 19 

Çalõşan sayõsõnõ azaltmak 12 

Etkin yönetim bilişim sistemi 

kurmak 

9 

Çizelge 10�de işletmelerin BT yatõrõm amaçlarõ yer almaktadõr. 52 

işletmeden 33�ü BT�ye yatõrõm amacõnõ zaman tasarrufu sağlamak için 

yaptõğõnõ belirtmiştir. 26 işletme maliyetleri azaltmak, 19 işletme iş hõzõnõ 

artõrmak, 12 işletme çalõşan sayõsõnõ azaltmak, 9 işletme ise etkin yönetim 

bilişim sistemi kurmak için yatõrõm yaptõğõnõ belirtmektedir. 

 

 



 

 

 
 

Çizelge 11. BT konusunda  Karşõlaşõlan sorunlar çizelgesi 

İşletmenizin Bilgi teknolojileri yönetimi ve kullanõmõ konusunda 

karşõlaştõğõ sorunlar nelerdir?                                   İşletme sayõsõ 

BT nin çok hõzlõ demode olmasõ 28 

BT yatõrõm maliyetlerinin yüksek olmasõ 27 

BT için gerekli teknik desteğin sağlanmasõnda 

yaşanan sorunlar 

17 

Çizelge 11�de işletmelerin BT konusunda karşõlaştõklarõ sorunlara yer 

verilmiştir. Bu çizelgeye baktõğõmõzda 28 işletme BT�nin çok hõzlõ demode 

olduğunu, 27 işletme BT�nin maliyetlerinin yüksek olduğunu, 17 işletme ise 

teknik destek konusundaki sorunlarõn olduğu cevabõnõ vermiştir. 

Çizelge 12. işletmelerin  Bilgisayar sayõlarõ çizelgesi 

İşletmenizdeki toplam bilgisayar sayõsõ                 % 

0-10 31  işletme % 59,6 

11-20 11 işletme %21,2 

21-30   7 işletme %13,5 

31 ve üzeri   3 işletme %5,8 

Çizelge 12 �te işletmelerin sahip olduğu bilgisayar sayõlarõ gözükmektedir. 

Bu çizelgede 31 işletmenin 1-10 arasõnda bilgisayar sahibi olduğu 

görülmektedir. 

Çizelge 13.  Çalõşan sayõlarõ 

İşletmedeki   çalõşan sayõlarõ Adet Yüzde % 

50 den az 35  işletme 67,3 

51-100 9  işletme 17,3 

101-150 2  işletme 3,8 

150 den fazla 6  işletme 11,6 

Toplam 52 işletme 100 



 

 

 
 

Çizelge 13�te işletmelerin çalõşan sayõlarõna yer verilmiştir. 52 işletmeden 

35�i (%67.3)  50 kişiden az çalõşana sahiptirler. Bu rakam bize araştõrmaya 

katõlan  işletmelerin %67.3�ünün küçük işletme olduğunu göstermektedir.  

 

Çizelge 14. Faaliyette bulunulan 
Pazar   

Sayõsõ % 

Yurt içi 26 50 

Hem yurt içi hem yurt dõşõ Pazar 26 50 

 

Çizelge 15. İşletmenin Faaliyette Bulunduğu pazara göre BT Kullanõmõ 

İşletmeniz Hangi Kategoriye Girmektedir. 

 Yurt İçi 

pazara 

hizmet veren 

Hem yurt içi 

Hem yurt Dõşõ 

pazara hizmet 

veren 

Toplam 

Kullanõyor 17 23 40 

Kullanmõyor 9 3 12 

İşletmenizde  

İnternet ve Bilgi 

Teknolojilerini  

etkin  

Kullanõyor 

musunuz? 

 26 26 52 

Çizelge 15�da işletmelerin faaliyette bulunduğu pazara göre BT kullanõm 

oranlarõ görülmektedir.  Yurt içi pazara (26) ve yurt dõşõ pazara (26) işletme 

hizmet vermektedir. Her iki pazara da aynõ sayõda işletmenin hizmet 

vermesine rağmen yurtdõşõ pazara hizmet veren işletmelerin BT kullanõm 

oranõ yurt içi pazara hizmet veren işletmelere göre daha fazla olduğu 

görülmektedir. 

 

4.1. Hipotezlere Ait Test Sonuçlarõ 

Araştõrmanõn hipotezlerini test etmek için  bağõmsõz örneklemler t 
testi (Independent Samples Test) kullanõlmõştõr. Bağõmsõz örneklemler t 



 

 

 
 

testi; birbirinden bağõmsõz iki grubun veya örneklemin bağõmlõ bir değişkene 

göre ortalamalarõnõn  karşõlaştõrõlarak, ortalamalar arasõndaki farkõn belirli bir 

güven düzeyinde (% 95, %99 gibi) anlamlõ (önemli) olup olmadõğõnõ test 

etmek için kullanõlan istatistiksel bir tekniktir (Ural ve Kõlõç, 2005). 

 

4.1.1.Hipotezler 

 

 H1- �İnternet ve bilgi teknolojilerinin etkin kullanõlmasõ işletmelerin rekabet 

gücünü artõrõr görüşüne katõlõm konusunda, Bu teknolojileri kullanan 

KOBİ�lerle kullanmayan KOBİ�lerin arasõnda anlamlõ bir fark vardõr.�  

Şekil 5. H1 Hipotezi t testi  sonuç tablosu 

Independent Samples Test 

Levene's Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

F Sig. T df 

Sig. 

(2-

tailed)

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

,059 ,810 3,847 50 ,000 1,29167,33579 ,61721 1,96613

İnternet ve 

Bilgi 

teknolojileri  

rekabet 

gücümüzü 

artõrmõştõr.   3,943 18,833 ,001 1,29167,32761 ,60555 1,97778

H1 hipotezinin Bağõmsõz t testi sonucunda birinci bölümde yer alan Levene 

testi sonucu 0,810>0,005 olduğu için Sig.(2-tailed) değerine bakõlõr 

(Altunõşõk ve diğerleri 2005 ,s,323). 

� Eğer Sig.(2-tailed)>0,005 ise gruplar arasõnda anlamlõ fark yoktur� 

� Eğer Sig.(2-tailed)<0,005 ise gruplar arasõnda anlamlõ fark vardõr.� 

H1 hipotezinin t testi sonucunda Sig.(2-tailed) değeri 0,01<0,005 olduğu için 

H1 Hipotezi KABUL edilir. 



 

 

 
 

Bu sonuç bize BT teknolojilerini kullanan KOBİ�lerle kullanmayan KOBİ�lerin 

BT�nin rekabet gücünü artõrdõğõ görüşü konusunda farklõ düşündüğünü 

göstermektedir.  

H2: �Kobilerde İntranet (şirket içi iletişim ağõ) kullanõmõ, çalõşanlar 

arasõndaki iletişim problemlerini çözmeye yardõmcõ olur görüşüne katõlõm

konusunda bu teknolojileri kullanan KOBİ�lerle kullanmayan KOBİ�lerin

arasõnda anlamlõ bir fark vardõr.� 

Şekil 6. H2 hipotezi T testi sonuç tablosu 

Independent Samples Test 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

F Sig. T df 

Sig. 

(2-

tailed)

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce Lower Upper 

,003 ,960 -3,322 50  -,94896 ,28567 -1,52275 -,37518 

İnternet ve 

Bilgi 

teknolojileri  

ile  örgüt içi 

iletişim 

sorunlarõ 

çözülmüştür 
  -3,245 35,074 ,003 -,94896 ,29241 -1,54255 -,35538 

H2 hipotezinin Bağõmsõz t testi sonucunda birinci bölümde yer alan Levene 

testi sonucu 0,960>0,005 olduğu için Sig.(2-tailed) değerine bakõlõr 

(Altunõşõk ve diğerleri 2005s,323). 

 Eğer Sig.(2-tailed)>0,005 ise gruplar arasõnda anlamlõ fark yoktur 

 Eğer Sig.(2-tailed)<0,005 ise gruplar arasõnda anlamlõ fark vardõr. 

H2 hipotezinin t testi sonucunda Sig.(2-tailed) değeri 0,003<0,005 olduğu 

için H2 Hipotezi KABUL edilir. 

Bu sonuç bize İntranetin (şirket içi iletişim ağõ) işletmelerde  kullanõlmasõnõn 

şirket içi iletişim problemlerini çözmeye yardõmcõ olduğunu göstermektedir. 

İntranet kullanmayan işletmelerde iletişim problemlerinin olabileceği  t testi 

sonucunda görülmektedir. 



 

 

 
 

H3: �İnternet ve Bilgi Teknolojileri kullanõmõnõn teslimat hõzõnõ artõrdõğõ 

görüşü konusunda Bu teknolojileri  kullanan  KOBİ lerle Kullanmayan KOBİ 

ler arasõnda anlamlõ  fark vardõr.� 

 

Şekil 7. H3 hipotezi t testi sonuç tablosu 
 

Independent Samples Test 
Levene's Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. 

Error 

Differen

ce Lower Upper 

,046 ,831 4,747 50 ,000 1,33333 ,28090 ,76914 1,89753

İnternet ve 

Bilgi 

teknolojilerin

in kullanõmõ  

Teslimat 

hõzõnõ 

artõrmõştõr. 
  4,993 19,650 ,000 1,33333 ,26704 ,77567 1,89100

H3 hipotezinin Bağõmsõz t testi sonucunda birinci bölümde yer alan Levene 

testi sonucu 0,831>0,005 olduğu için Sig.(2-tailed) değerine bakõlõr 

(Altunõşõk ve diğerleri,2005s,323). 

� Eğer Sig.(2-tailed)>0,005 ise gruplar arasõnda anlamlõ fark yoktur� 

� Eğer Sig.(2-tailed)<0,005 ise gruplar arasõnda anlamlõ fark vardõr.� 

H3 hipotezinin t testi sonucunda Sig.(2-tailed) değeri 0,00<0,005 olduğu için 

H3 Hipotezi KABUL edilir. 

Bu sonuç bize �İnternet ve bilgi teknolojileri kullanõmõnõn teslimat hõzõnõ 

artõrdõğõ görüşü konusunda bu teknolojileri  kullanan  KOBİ lerle 

kullanmayan KOBİ ler arasõnda anlamlõ  bir farkõn olduğunu göstermektedir. 

H4: �İnternet ve bilgi teknolojileri kullanõmõnõn genel örgüt verimliliğini 

artõrmõştõr görüşüne katõlõm konusunda bu teknolojileri kullanan  KOBİ�lerle 

kullanmayan KOBİ�lerin arasõnda anlamlõ bir   fark vardõr.� 

 



 

 

 
 

Şekil 8. H4 hipotezi t testi sonuç tablosu 

Independent Samples Test 

Levene's Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

tailed)

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

1,370 ,247 6,098 50 ,000 1,59167,26101 1,06742 2,11591

İnternet ve 

Bilgi 

teknolojileri  

Genel 

işletme 

verimliliğini 

artõrmõştõr.   5,618 16,210 ,000 1,59167,28329 ,99174 2,19159

H4 hipotezinin Bağõmsõz t testi sonucunda birinci bölümde yer alan Levene 

testi sonucu 0,247>0,005 olduğu için Sig.(2-tailed) değerine bakõlõr 

(Altunõşõk ve diğerleri,2005s,323). 

� Eğer Sig.(2-tailed)>0,005 ise gruplar arasõnda anlamlõ fark yoktur� 

� Eğer Sig.(2-tailed)<0,005 ise gruplar arasõnda anlamlõ fark vardõr.� 

H4 hipotezinin t testi sonucunda Sig.(2-tailed) değeri 0,00<0,005 olduğu için 

H4 Hipotezi KABUL edilir. 

Bu sonuç bize, İnternet ve bilgi teknolojileri kullanan işletmelerle 

kullanmayan işletmeler arasõnda; BT�nin genel işletme verimliliğini artõrdõğõ 

konusunda farklõ yaklaşõmlarõ olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

5.Sonuçlar ve Öneriler 

5.1.Sonuçlar 

Balõkesir ili Bandõrma ilçesinde 2008 yõlõnda ana kütlede yer alan 

toplam 63 işletmeden 52�si ile yapõlan �KOBİ�lerde internet ve bilgi 

teknolojileri kullanõmõ ve bir araştõrma� adlõ  yüksek lisans tez çalõşmasõnda 

aşağõdaki bulgulara rastlanmõştõr. 

Araştõrmamõzõn birinci hipotezi olan  �İnternet ve bilgi teknolojilerinin 

etkin kullanõlmasõ işletmelerin rekabet gücünü artõrõr görüşüne katõlõm 

konusunda, bu teknolojileri kullanan KOBİ�lerle kullanmayan KOBİ�lerin 

arasõnda anlamlõ bir fark vardõr�  ifadesinin yapõlan t testi analizinde KABUL 

edilmesi bilgi teknolojilerini kullanan işletmelerin  rekabet gücü elde ettiği ve 

bu teknolojileri kullanmayan işletmelere göre verdikleri cevaplarda anlamlõ 

farklõlõk olduğu gözükmektedir.  Bu sonuca göre rekabetin çok yoğun 

yaşandõğõ günümüz piyasa koşullarõnda işletmelerin bilgi teknolojileri 

sayesinde rekabet üstünlüğü sağlayabilecekleri ve rakiplerine oranla daha 

etkin rekabet edebilecekleri görülmektedir.  

 

Araştõrmamõza benzer bir araştõrma da Aslan  ve Özata, (2007)  

tarafõndan yapõlmõştõr. Bu araştõrmada  KOBİ�lerde bilgi teknolojisi 

kullanõmõnõn, rekabet gücü, yenilikçilik, girişimcilik ve pazarlama 

kapasitesiyle ilişkileri; otomotiv sektörü üzerine ele alõnmõştõr ve elde edilen 

sonuç bizim araştõrmamõzõ destekler niteliktedir. İlgili araştõrma sonucunda, 

KOBİ�lerin BT kullanõmõyla, yenilikçilik, rekabet gücü ve pazarlama 

kapasitesi arasõnda pozitif ve anlamlõ ilişki bulunmuştur.  

 

Araştõrmanõn ikinci hipotezi olan �Kobilerde İntranet (şirket içi iletişim 

ağõ) kullanõmõ, çalõşanlar arasõndaki iletişim problemlerini çözmeye yardõmcõ 

olur görüşüne katõlõm konusunda bu teknolojileri kullanan KOBİ�lerle 

kullanmayan KOBİ�lerin arasõnda anlamlõ bir fark vardõr.� İfadesi yapõlan t 

testi sonucunda KABUL edilmiştir. Bu sonuç bize İşletme içinde kullanõlan 



 

 

 
 

şirket içi  iletişim ağlarõnõn (İntranet) çalõşanlar arasõndaki iletişim 

problemlerini çözme konusunda yardõmcõ olduğunu göstermektedir. 

 

Bu konuya benzer bir çalõşma da  2002 yõlõnda Aksaray ilinde bilişim 

teknolojilerinin yönetim sürecine etkileri üzerine 52 işletme üzerinde 

yapõlmõştõr. Aksaray ilindeki çalõşmada da bizim çalõşmamõza benzer  

sonuca ulaşõlmõştõr. Aksaray ilindeki  çalõşmada  bilişim teknolojilerinin 

yöneticiler ve çalõşanlar arasõndaki iletişimi geliştirdiği tespit edilmiştir. 

 

Araştõrmamõzõn üçüncü hipotezi olan �İnternet ve bilgi teknolojileri 

kullanõmõnõn teslimat hõzõnõ artõrdõğõ görüşüne katõlõm konusunda, Bu 

teknolojileri  kullanan  KOBİ lerle kullanmayan KOBİ ler arasõnda anlamlõ  bir 

fark vardõr � ifadesi yapõlan t testi sonucunda KABUL edilmiştir. Bu sonuç 

bize İnternet ve bilgi teknolojilerinin işletmelere hõz kazandõrdõğõnõ ve 

zamandan tasarruf yaptõrdõğõnõ  göstermektedir.  

 

Bu konuda daha önce yapõlmõş araştõrmalar da bizim araştõrmamõzõ 

destekler niteliktedir. Zahra ve diğerleri (2007) yaptõklarõ araştõrmada bilgi 

teknolojileri sayesinde işletmelerin, zamanlama olarak, hõz olarak, esnek 

üretim yaparak (flexible product), yönetim kapasitelerini etkin kullanarak ve 

koordinasyonu sağlayarak rekabet avantajõ elde edebileceklerini 

savunmuşlardõr. 

Araştõrmamõzõn dördüncü Hipotezi olan �İnternet ve bilgi teknolojileri 

kullanõmõnõn genel örgüt verimliliğini artõrmõştõr görüşüne katõlõm konusunda 

bu teknolojileri kullanan  KOBİ�lerle kullanmayan KOBİ�lerin arasõnda 

anlamlõ bir   fark vardõr.�ifadesinin yapõlan t testi sonucunda KABUL edilmiş 

olmasõ, bilgi teknolojileri ile verimlilik arasõnda bir ilişkinin var olduğu 

sonucunu desteklemektedir. Çünkü araştõrmamõzda internet ve bilgi 

teknolojileri kullanan KOBİ�lerle kullanmayan KOBİ�ler karşõlaştõrõlmõş ve 

kullanan KOBİ�ler bilgi teknolojileri sayesinde daha verimli bir duruma 

geldiklerini ifade etmişlerdir.  



 

 

 
 

Bu konuya benzer bir çalõşmada Ömer Turunç tarafõndan  hazõrlanan 

doktora tezine konu olmuştur. Tez  kapsam olarak Akdeniz bölgesinde 

faaliyet gösteren beş  yõldõzlõ  otel  ve  I. Sõnõf tatil köylerini içermektedir. 

Toplam 33 işletmeyle yapõlan çalõşmada bilgi teknolojileri ile örgütsel 

performans arasõnda orta seviyede bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Hipotezlerden elde edilen bulgular dõşõnda yapõlan anket 

çalõşmamõzõn demografik sorularõnõn yer aldõğõ kõsõmlarõnda ise aşağõdaki 

istatistiksel sonuçlara ulaşõlmõştõr. 

• 52 işletmeden 40�õnõn (76.9) web sayfasõ sahibi olduğu tespit 

edilmiştir. 

• İşletmelerin %19�u intranet (şirket içi iletişim) kullanmaktadõr. 

• İşletmelerin yalnõzca % 6�sõ e-ticareti kullanmaktadõr. 

• 52 işletmeden 51�inde internet bağlantõsõ olduğu tespit edilmiştir. 

• İşletmelerde en çok kullanõlan programlarõn başõnda %92 oranõyla 

Muhasebe programlarõ gelmektedir. Diğer programlar sõrasõyla %67 

e-mail, %51.7 üretim ve stok programlarõ ve %46 bankacõlõk 

programlarõ gelmektedir. 

• İşletmeler  web sitelerini % 76.9 firma tanõtõmõ, %42.3 ürün tanõtõmõ, 

%28 reklam ve potansiyel müşterilere ulaşõm ve %19 ise 

tedarikçilerle iletişim amacõyla kullanmaktadõrlar. 

• İnternet ve bilgi teknolojilerine yatõrõm yapma amacõ sorulduğunda ise 

işletmelerin %63,6�sõ zaman tasarrufu sağlamak , %50 �si maliyetleri 

azaltmak, %36�sõ iş hõzõnõ artõrmak ve % 23 ise çalõşan sayõsõnõ 

azaltmak amacõyla bilgi teknolojileri yatõrõmõnõ yaptõklarõnõ ifade 

etmişlerdir. 

• İşletmenizin bilgi teknolojileri yönetimi ve kullanõmõ konusunda 

karşõlaştõğõ sorunlar nelerdir? diye sorulduğunda İşletmelerin %54�ü 

bilgi teknolojilerinin çok hõzlõ demode olmasõ, %52�si bilgi 



 

 

 
 

teknolojilerinin yatõrõm maliyetlerinin yüksek olmasõ ve işletmelerin 

%32�si ise bilgi teknolojileri için gerekli teknik desteğin 

sağlanmasõnda yaşanan sorunlar olarak cevap vermişlerdir. 

 

 5.2.Öneriler 

Bu araştõrma kapsamõnda elde edilen sonuçlara ve Literatürde yer 

alan araştõrmalara dayanarak aşağõdaki değerlendirmeleri yapmak uygun 

olacaktõr. 

Neredeyse  işletmelerin bütün iş süreçlerinde kullanõlabilen bilgi 

teknolojileri, bilginin ve iş süreçlerinin düzenli ve sistematik bir şekilde 

yönetilmesini  sağlar. Günümüz bilgi çağõnda bilgiyi istediği şekilde yöneten 

ve kendi çõkarlarõ için kullanan örgütlerin başarõlõ olduğu aşikardõr. Bu 

noktada bilgiyi elde etmek, düzenlemek, sõnõflandõrmak gibi işlevleri yapan 

bilgi teknolojilerinin önemi ortaya çõkmaktadõr.  

Küreselleşmenin hõzla artmasõ ve bilginin bütün dünyada ortak 

kullanõlmaya başlanmasõ, beraberinde beklentileri yüksek ve ortak bir 

tüketici kültürü yaratmõştõr. İşletmelerin yaşamlarõnõ sürdürebilmek ve bu 

tüketicilere cevap verebilmek için  verebilecekleri en hayati karar ise  bu 

teknolojileri kullanarak yeni oluşan bu sürece ayak uydurmak olacaktõr. 

Elektronik ticaret sayesinde pazar yerinin tanõmõnõn dahi değiştiği 

günümüzde, pazar yerinin büyüklüğü internet sitesinin etkinliği ile ölçülür 

boyuta gelmiştir. Üreticiler mallarõnõ pazarlamak için aracõlara ve birçok 

gereksiz prosedüre ihtiyaç duymayacaklardõr. Doğrudan tüketiciye zaman 

ve mekan kavramõ duymadan ulaştõrabileceklerdir. Bu sayede KOBİ�ler gibi 

küçük ölçekteki işletmelerde BT sayesinde Dünya pazarõna ulaşmõş 

olacaklardõr. Buna ek olarak e-ticaret KOBİ�lere  önemli maliyet ve zaman 

tasarrufu da sağlayacaktõr. 

BT�nin KOBİ�lere sağladõğõ bir diğer avantaj ise intranettir (şirket içi 

iletişim ağõ). KOBİ�ler gereksiz yazõşma ve prosedürden kurtulmak için  



 

 

 
 

iletişim kanalõnõ intranet�e (şirket içi iletişim ağõ) taşõmalõdõrlar. Bu ağ 

sayesinde  işletmeler hõz ve esneklik kazanacak ve çalõşanlar arasõndaki  

iletişim problemleri en aza inecektir. 

Bilgi teknolojileri KOBİ�lere çok çeşitli alanlarda avantajlar 

sunmaktadõr. KOBİ�lerin bu avantajlarda faydalanõp işletmelerini daha karlõ 

hale getirebilmeleri  ve kalõcõ olarak piyasada yer alabilmeleri için bilgi 

teknolojilerine verdikleri önemi artõrmalarõ gerekmektedir.  BT yatõrõmlarõ için 

gerekli kaynaklarõn ayrõlmasõ, onlara uzun dönemde kar olarak geri 

döneceği muhtemeldir.  BT yatõrõmlarõ için özellikle Ticaret ve Sanayi 

odalarõnõn öncülüğünde Devlet teşviklerinin de yapõlmasõ KOBİ�lerin bu 

süreci tamamlamalarõ için hayati önem taşõmaktadõr.  Ayrõca BT nin önemi 

hakkõnda KOBİ ve işletmelerin çok yoğun bir şekilde bilgilendirmeleri bu 

sürece oldukça katkõ sağlayacaktõr.  
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ANKET 

 

1-Bilgisayar sistemleri altyapõnõzõ değerlendiriniz.? 
İşletmenizde İnternet ve Bigi 

Teknolojilerini İş Süreçlerinde Etkin 

Kullanõlõyor

 

Kullanõlmõyor

 

             
 

Sayõn Yönetici, 
                                                                                                                                                                  
Türkiye�de   İnternet kullananlarõn %65�inin İnternet üzerinden alõşveriş (E ticaret) 
yapmasõ ve bu oranõn her    geçen gün  hõzla artmasõ, Çoğu işletmenin sipariş, 
eleman ve diğer ihtiyaçlarõnõ internet kanalõyla karşõlamasõ, İnternet ve bilgi 
teknolojilerinin neredeyse işletmelerin her noktasõna girmesi çalõşmamõzõn hareket 
noktasõnõ oluşturmuştur. 

Bu Anket Balõkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 
Anabilimdalõ  �KOBİLERDE İNTERNET ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
KULLANIMI�  adlõ Yüksek Lisans Tez çalõşmasõnda kullanõlacaktõr.  Tez, 
Kobilerin İnternet ve Bilgi teknolojilerini kullanõm alanlarõ, Bu teknolojilere uyum 
süreçleri ve bu teknolojilerin KOBİ� lere sağladõğõ faydalarõ içermektedir.Elde 
edilen veriler bilimsel açõdan analiz edildikten sonra, değerlendirme ve öneriler 
yapõlacaktõr. 

 Şimdiden yapacağõnõz değerli katkõlardan dolayõ teşekkür eder, 
çalõşmalarõnõzda başarõlar dilerim. 
                                                                                                              
                                                                                                                                                                  
Saygõlarõmõzla... 
Tez Danõşmanõ:   
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kullanmaktamõsõnõz? 

İşletmedeki toplam bilgisayar sayõsõ 

 
0-10  11-20  21-30  31-ve 

üzeri  

Bilgi işlem elemanõ sayõsõ 

 
yok  1-3  4 ve üzeri

 

İnternet Bağlantõsõ 

 
Yok  ADSL  Dial-Up

 

Web Sitesi Yok  Var  

Extranet (tedarikçilerle iletişim) 

 
yok  Var  

Bilgi işlem bölümü 

 
yok  Var  

İntranet (şirket içi iletişim) 

 
yok  Var  

EDI (Elektronik Veri Değişimi) 

 
Yok  Kullanõlõyor

 

Elektronik ticaret 

 
yok  Kullanõlõyor

 

 

2. İşletmenizde sõklõkla kullanõlan programlar hangileridir? 
 

Microsoft Office Programlarõ 
Word  Exel  Powerpoint

 

Acces

 

 

Muhasebe Programlarõ 
Link  Mikro  Logo  Eta  

 

3. Bilgisayar sistemlerini işletmenizde hangi amaçlarla kullanõyorsunuz? 

Sipariş  Yönetim  Üretim

 

Muhas

ebe  

Web yönetimi  

email  e -

Bankacõlõk

 

Stok 

takibi

 

Elektr

onik 

ticaret

 

       Diğer  

4. İşletmenizde web sitenizi ne amaçla kullanõyorsunuz? 

Kullanmõyoruz  Firma tanõtõmõ  Tedarikçilerl

e iletişim  

Dünyadaki potansiyel 

müşterilere ulaşõm  

Ürün tanõtõmõ  Web üzerinden alõşveriş Reklam  Diğer  



 

 

 
 

 

Rezervasyon  Geri bildirim  E mail  Sipariş almak  

 

5-Aşağõdaki   e-hizmetlerin hangilerinden faydalanõyorsunuz? 

e-Vergi  e-Sigorta  e-bankacõlõk

 

e-Ticaret  e-işe alõm

 

Diğer  

 

6-İşletmenizde bilgisayar sistemlerini en yoğun kullandõğõnõz bölümleri sõralayõnõz. 

(en önemli 1 olmak üzere) 

Kullanmõyoruz 

(    ) 

Üretim Bölümü 

(       ) 
AR-GE 

Bölümü 

(       ) 

Personel 

Bölümü(       ) 
Pazarlama Bölümü(       ) 

Mühendislik Bölümü 

(       ) 
Stok Bölümü 

(       ) 
Satõnalma 

Bölümü 

(       ) 

Stratejik Planlama Bölümü(       )  

 

7-Bilişim teknoloji yatõrõmlarõnõ yaparken  3 ana amacõnõz nelerdir, en önemlisi 1 

olmak üzere sõralayõnõz? 
Zaman tasarrufu sağlamak (     

) 
Maliyetlerin 

azaltõlmasõ (    ) 
Etkin yönetim 

bilişim sistemi 

kurmak(    )  

İş hõzõnõ artõrmak(    ) 

Çalõşan Sayõsõnõ Azaltmak   (   

) 
Etkin rekabet 

edebilmek (    ) 
Müşteri 

Memnuniyeti 

sağlamak(    ) 

     Diğer (    ) 

 
8- İnternet ve Bilgi Teknolojileri  konusunda aşağõda belirtilen  

ifadeleri değerlendiriniz. 
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İnternet ve Bilgi teknolojileri  rekabet gücümüzü artõrmõştõr.       

İnternet ve Bilgi teknolojileri  Genel işletme verimliliğini artõrmõştõr.      

İnternet ve Bilgi teknolojileri  sayesinde müşteri şikayetlerimiz azalmõştõr      

İnternet ve Bilgi teknolojileri  ile genel örgüt hõzõmõz artmõştõr      

İnternet ve Bilgi teknolojileri  tedarikçilerle ilişkilerimizi geliştirmiştir      

 İnternet ve Bilgi teknolojileri  ile  örgüt içi iletişim sorunlarõ çözülmüştür      

 İnternet ve Bilgi teknolojilerinin kullanõmõ  Çalõşan sayõsõnõ azaltmõştõr.      

İşletmemizde kullanõlan İntranet Çalõşanlar arasõndaki iletişim sorununu çözmüştür.      

Bilgisayarlarõn kullanõma girmesi işletme maliyetlerimizi düşürdü.      

Mevcut sistemlerimiz yeni pazarlara girmemize  yardõm ediyor      

İnternet ve Bilgi teknolojilerinin kullanõmõ  Teslimat hõzõnõ artõrmõştõr.      

İnternet ve Bilgi teknolojileri kullanõmõ , Çalõşanlarõn motivasyonunun artmasõna 

sebep oldu. 

     



 

 

 
 

Mevcut sistemlerimiz rakiplerimizinkilerden  farklõlaşmamõza yardõm ediyor.       

Web sitesi işletmemizin tanõtõmõnõ kolaylaştõrmõştõr.      

 

 

İşletmenizin Bilgi teknolojileri yönetimi ve kullanõmõ konusunda karşõlaştõğõ 

sorunlar nelerdir? 
BT yatõrõm maliyetlerinin yüksek 

olmasõ  

BT kullanõmõna Müşterilerin 

direnç göstermesi  

BT kullanõmõna çalõşanlarõn 

direnç göstermesi  

BT nin çok hõzlõ demode olmasõ  BT için gerekli teknik desteğin sağlanmasõnda yaşanan sorunlar 

 

 

Bulunduğunuz Sektör 

 

������������������.. 

 

Anketi Cevaplayanõn 

Görevi 

 

�����������������. 

İşletmeniz bünyesinde 

yöneticiler dahil kaç kişi 

istihdam edilmektedir? 

 

50 den az        51 � 100     101 � 

150 

        

150 den fazla  

Eğitim düzeyiniz  İlköğretim  Lise  Önlisans

 

Lisans

 

Lisansüstü

 

İşletmeniz 

aşağõdakilerden hangi 

kategoriye girmektedir? 

 

Sadece yurtiçi pazara 

hizmet vermektedir.  

Sadece yurtdõşõ pazara 

hizmet vermektedir  

Hem yurtiçi hem 

yurt dõşõ pazara 

hizmet 

vermektedir.  

 

Yaşõnõz 

 

Cinsiyetiniz Erkek  Kadõn  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                                   ÖZGEÇMİŞ 
(26-09-2008) 

TAŞKIN KILIÇ 

Dikkaldõrõm mah. Çekmece sok. No.4 K1. D1.Osmangazi-Bursa 

İş: (224)2393720  Cep: (545)423 84 19 

                                    E-mail: taskinkilic@mynet.com 

 

 

KİŞİSEL BİLGİLER 

Uyruğu T.C 

Doğum Yeri Artvin 

Doğum Tarihi 01.02.1979 

Askerlik Durumu Tecilli 

Medeni Hali Evli 

EĞİTİM BİLGİLERİ 

Lise Ardanuç sağlõk Meslek Lisesi Artvin 

Yüksek Okul(1998-2000) Kocaeli Üniv. Kalite Kontrol Bölümü 

Fakülte(2004-2006) Anadolu Üniv. İşletme Fakültesi 

Yüksek Lisans(2006-2008) Balõkesir Üniv. İşletme Yüksek Lisans 

(İngilizce) 

KATILDIĞI KURS, STAJ VE EĞİTİMLER 

2000 Yõlõnda 3 ay Staj Montel Deri Koltuk Fabr. Kalite departmanõ Kocaeli 

2001 Yõlõnda 3 ay Kurs Yalova Milli eğitimde Bilgisayar Kursu 

2001 Yõlõnda 1 ay Kurs Yalova Milli eğitim Temel İngilizce Kursu 

2002 Yõlõnda 5 ay Kurs Yalovada Özel Kurdoğlu İngilizce Kursu 

2004 Yõlõnda 4 ay Kurs Tirebolu Halk eğitim İngilizce Kurs 

2005 Yõlõnda Kurs ISO 9001-2000 KYS Kuruluş içi Kalite Tetkikçisi 

Kursu 

2006 Yõlõ 5 ay Balõkesirde KPDS sõnavõ için İngilizce Kursu 

İŞ DENEYİMLERİ 



 

 

 
 

1996-1998  İzmir Özel Kocaman Hast. Halkla İlişk. ve Muhasebe 

Departm. 

2000 Kocaeli Montel Koltuk Fabr. Kalite Kontrol 

Departmanõ 

2002-2005 Giresun Tirebolu Devlet Hast. Muhasebe, Satõnalma 

ve Bilgisayar Hizmetleri sorumlusu 

2005-2006 Balõkesir Atatürk Devlet Hast. Acil serviste Sağlõk 

Memuru 

2006-2008 Erdek Devlet Hastanesi Acil Servis 

2008-Devam ediyor Bursa Çekirge Devlet Hastanesi 

2007-Devam Ediyor Gizli Müşteri(Denetim)Promart danõşmanlõk 

BİLGİSAYAR Exel.Word, Power point, Axees, İnternet 

İNGİLİZCE İleri düzeyde( KPDS 54) 

İLGİ ALANLARI Kişisel Gelişim Kitaplarõ, Satranç, Futbol,Bilgisayar 

ve projeler 

KARİYER HEDEFİ İşletme  alanõnda var olan Paradigmalarõ 

değiştirebilen, Yeni projeler üreten, Ülkelerin ve 

büyük şirketlerin Ekonomik yapõlarõna ve Yönetim 

şekillerine yeni bakõş açõlarõ getiren, Sürekli 

iyileşmeyi hedefleyen, Güncel kalmayõ başarabilen, 

Donanõmlõ ve sosyal hayatõnda başarõlõ birisi olmak 

kariyer hedeflerimin arasõndadõr.. 

HAZIRLADIĞI 

PROJE 

2005 Yõlõ Türkiye Trafik Sistemi için Araç Takip 

sistemi Proje Kosgeb, Tübitak ve İçişleri Bakanlõğõna 

Değerlendirmek üzere gönderildi. 

MAKALELER 1-) CAM TAVAN SENDROMU VE KADINLARIN 

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ POZİSYONUNA 

YÜKSELMELERİNDEKİ ENGELLER:  

BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ 

    (Celal Bayar Üniv. Dergisi Mart 2008) 

 

 


