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ABSTRACT
A research is conducted for investigating the SMA's
expectations and awareness of the internet in Turkey
between May and June 1999 with the aid of Kosgeb.
Findings of this Survey is presented and evaluated in
this article.

Marmara Üniversititesi Ingilizce Isletme
Bölümünde ögretim üyeligi görevini
sürdürmektedir.
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sorularin da katilmasiyla
olusturulmustur.

1. GIRIS
Iternet ve teknolojileri yasamimizin her alaninda
etkisini göstermekte olup artik günlük yasamimizin
bir parçasi haline gelmistir. Kobi(Küçük ve Orta
Büyüklükteki Isletmeler)lerde de Internet ve internet
teknolojilerinin etkisi kendisini hissettirmektedir.
Kobi'lerin önemi, Bilgi Teknolojilerinin ve Internet'in
yayginlasmasi ve gelismesi ile birlikte daha da
artmistir. Asagida siralanan etmenler Kobi'leri hayati
olarak etkilemektedir:
•
Globalizasyon
•
R&D faaliyetlerinin artmasi
•
Yeniliklerin ve Bilgi Teknolojilerinin öneminin
artmasi
•
Piyasada faaliyetlerdeki esneklik
•
Kalitenin öneminin artmasi
•
Rekabetin artmasi
•
Çevre sartlarindaki degisim
•
Is yasami ve yerindeki degisimler
•
Yönetim ve etiklerdeki degisiklikler
Yukaridaki dinamikler Kobi'ler için avantaj olarak
görünse de, eger ilgili firmalar bu dinamikleri
kendilerine uygulayamazlarsa, bunlar firmalar için bir
tehdit unsuru haline gelmektedir. Internet ve e-ticaret
bu dinamiklerin Kobi'lerde uygulanmasinda ve
adaptasyonlarinda önem kazanmaktadir.

2. ANKET :
Bu tebligde Internet'in genel anlamda önemi,
kullanimi, tarihi v.s. gibi konulardan ziyade uygulanan
anketden elde edilen bulgular ve sonuçlar üzerinde
durulucaktir.
Anket dahilinde ele alinan baslica konular:
•
Kobi'lerdeki Internet kullanimi( e-posta, web, vpn
v.s.)
•
Kobi'lerin Internet'ten beklentileri ve bakislari
•
Kobi'leri E-ticaret'ten beklentileri ve bakislari
•
Kobi'lerin
Internet
ve
teknolojilerini
adaptasyonlarinda karsilastiklari sorunlar
•
Gelecekteki Kobi'lere olacak etkilerinin ortaya
çikarilmasi
Anket'in uygulanma süreci, Marmara Üniversitesi
Ingilizce Isletme Bölümü Yüksek Lisans tez
çalismasina bagli olarak ortaya çikmistir. Öncelikli
olarak diger ülkelerde yapilan benzer anket
çalismalari incelenmistir. Bu anketlerdeki sorulardan
ve ayrica Türkiye'ye özgü daha önemli görülen bazi

anketin,

ana

çerçevesi

Anket Internet (Web), e-posta, posta, fax ve elden
firmalara ulastirilmis ve bu kanallar vasitasiyla cevaplari
alinmistir.
Anketin
sadece
Internet
kanallarinin
kullanilmasiyla yapilmamasinin sebebleri olarak:
•
Maksimum oranda firmaya erisim
•
Belli kanallara sahip olmayan firmalarin da
görüslerinin alinabilmesi
•
Ankette Internet(ve teknolojilerini) kullanmayan
firmalarin da bilgilerinin edinilebilmesi siralanabilir.
Anket dahilinde toplam olarak 39 soru hazirlanmistir.
Anketin ve ilgili çalismanin genis bir kitleye hitap etmesi
nedeniyle ankete cevap veren firmalarin bir bölümünün
Internet erisimi olmasinin yanisira bir bölümünün
erisiminin olmamasindan dolayi soru fromlari iki ayri
sekilde tasarlandi. Fax ve postayla ulasan anketlerde 39
sorunun ilk 18 i yer alirken internet de sunulan anket
formunda 39 sorunun tümü yer aldi. Ancak önemli olan
nokta ilk 18 sorunun her iki grup içinde ayni olmasidir.
Anket ulastirilan firma sayisinin Kosgeb’in katkilariyla
gönderilenler de dahil olmak üzere 5000 firma oldugu
tahmin edilmektedir. Burada kesin sayi verilememesinin
muhtemel sebepleri asagida belirtilmistir:
•
Anketlerin firmalar arasinda çogaltilip baska firmalara
da gönderimis olma ihtimali
•
Sanayi odalari ve benzer organizasyonlara gönderilen
anketlerin çogaltilip, dagitilmasi.
•
Bazi firmalara birden çok kanalla ulastirilmasi.
Anket sonuçlarinin degerlendirilmesinde Türkiye'deki 340
firmadan gelen yanitlar kullanilmistir. Gelen anket sayisi
bu sayinin daha da üstünde olup asagidakine benzer
sebeplerden dolayi gelen anketlerin tümü analize dahil
edilmemistir.
•
Cevaplarin fax, e-posta, Web gibi kanallardan
mükerrer gelmeleri.
•
Eksik bilgilerin bulunmasi.
•
Yurt disindaki Türk firmalarindan gelen anketlerin
analiz edilmeyecek olmasi (Hedef kitle olarak
Türki'yedeki Kobi'ler ele alinmistir).
•
Dogru olarak ele alinamayacak bilgilere sahip olmasi
(Firma bilgisi basta olmak üzere).

3. ANKET SONUÇLARI ve BULGULARIN
DEGERLENDIRILMESI:
Katilimci Profili:
Ankete yanit veren kisilerin firmalardaki görevleri:
% 89.4’ ü firma sahibi, ilgili kisi, ya da yönetici. Bunlarin
içinden sadece firma sahbi olanlarin orani ise
% 36.6
Firma sahiplerin katiliminin yüksek olmasi, e -ticaretin
benimsenmesi için stratejik hiyerarsik düzeyde kabul
görmesiyle orantilidir.
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%28.9 oraninda da yöneticiler tarafindan ankete
katilim olmasi, operasyonel ve yönetim anlaminda
firmalarin e-ticarete olan ilgisinin yüksek oldugunu
göstermektedir.

tekstil sektörü basta gelmektedir. Bu sektörle birlikte çok
önemli diyen sektörler arasinda makina, ve gida yer
almaktadir ve bunlar da ankete en yüksek düzeyde istirak
eden sektörlerdir.

Firma büyüklügü ile olan iliskiler:

Turizm ve Ulasim sektörlerinden ankete katilimin (ilginin)
beklenen düzeyden az olmasi da ilgi çekici bir sonuçtur.
Oysa potansiyel olarak e-ticaret’i en üst düzeyde
kullanmasi beklenen firmalar Turizm firmalaridir. Yapilan
e-ticaret tahminleri de bu görüsü dogrulamaktadir. Turizm
ve ulasim sektörünün ayni hedef kitleye etkin olarak
hizmet sunabilmeleri, birbirleri üzerinden katma deger
yaratarak servis verebilmeleri için e-ticaret önemli bir
rekabet avantaji saglar. Ayrica e-ticaret’in asil etkisini
hizmet sektörlerinde hissettirecek olmasi, ayni sekilde
global rekabetten de etkilenecek sektörlerin basinda,
hizmet sektörlerinin olmasi bilinen bir gerçektir.

Küçük ve Orta Ölçekli firmalar tarafindan ankete
katilimin, %86 düzeyinde olmasi anketin hedef
kitleye ulastigi ve örnegin büyük oranda Kobi agirlikli
olarak algilanabilecegini gösterir.
Hedeflenen firmalarin Kobi'ler olmasina ragmen %14
civarinda büyük ölçekli firmalardan cevap gelmesi de
ilginç ve gelecekte yapilacak çalismalar açisindan da
umut vericidir. Çünkü böyle bir anket çalismasinin
büyük firmalar hedeflenerek yapilmasi durumunda
daha fazla cevap orani elde etmek mümkün olabilir.
Not: Firmalarin ayiriminda ölçek olarak Kosgeb firma
büyükleri ölçegi baz alinmistir. Çalisan sayisi
150'den az olanlar KOBI, çalisan sayisi 150'den fazla
olanlar ise Büyük Ölçekli firma olarak
degerlendirilmistir.
Sektörlere göre dagilim:
Firmalarin sektörel olarak ankete katilim oranlarina
bakildiginda bunlarin agirlikli olarak tekstil, makina
ve gida sektörlerlerindeki firmalar oldugu
görülmektedir. Katilim oranlari:
Tekstil -> 12.7%
Makina -> 12.7%
Gida
-> 10.6%
Bunlara karsin bilgisayar sektöründen ankete katilim
beklenilen düzeyde olmamistir. Oysa sektör
hakkinda genelde asagida belirtilen varsayimlara
ragmen katilimin düsük olmasi ilginç bir sonuçdur.
Bu varsayimlar:
•
Bilgisayar firmalarinda Internet ve e-ticaret'ten
anlayan daha fazla personel bulunuyor olmasi.
•
Bilgisayar sektöründeki firmalarda hem firma
çalisanlarin, hem de firma sahipleri-yöneticilerin
egitim düzeylerinin diger sektörlere göre daha
yüksek olmasi.
•
Bilgisayar firmalarinda Internet ve e-ticaret için,
isin gerekli alt yapinin bulunmasi.
•
Benzer sekilde yetismis personel bulunmasi ve
dolayisiyl e-ticaret için firmada egitim giderlerinin
daha düsük olmasi.
•
Internet ve internet teknolojilerinin kabullenme
süreci ve uygulanma asamasinin gerektirdigi
sürenin bilgisayar firmalari için daha kisa olmasi.
•
Ayrica Internet üzerinde alim satimi en kolay
yapilabilen malin, hizmet sektörlerine bagli SW
ve bilgisayar programlari olmasi.
Sektörlere iliskin bir diger bulgu da; firmalara
elektronik posta kullanimi ile ilgili muhtemel
amaçlarin önem dereceleri soruldugunda ortaya
çikmistir. Ihracat ve ithalat amaçli kullanimini en
önemli amaç olarak gösteren firmalar arasinda

Konuyla ilgili daha farkli bir yorum getirmek de
mümkündür. Turizm sektörüde, Internet e-ticaretin yeterli
oranda kullanilmasiyla, 1999 yilindaki krizden daha az
etkilenmesi saglanabilirdi. Çünkü s öz konusu durumlarda,
ekonomi ve pazara bagli krizlerde, e-ticaret ve Internet
çikis noktasi olabilir. Konuyla ilgili saptamaya açiklik
getirmesi açisindan 2000 yilina bagli Turizm sektörü
verilerinin de degerlendirilmesinde yarar vardir.
Firmalarin yasi:
Firmalarin sektörde bulunus tarihleri veya sektördeki
faaliyet yillari ile e-mail adres’leri olmasinin arasinda
herhangi bir iliski saptanamamistir. Buradan çikan sonuç
her yastan firmada e-mail kullanimi belli oranlarda
bulunmaktadir. Fakat her ne kadar belirgin olmasa da, yeni
firmalarin e-mail adres sahipliginin eski firmalara oranla
daha az oldugu görülmektedir. Bu sonuca dayanarak
asagida siralanan yorum ve varsayimlar ortaya atilabilir.
Eski firmalarin yeni firmalara oranla daha fazlasinin e-mail
adresi sahibi olmasinin sebepleri;
•
yeni pazarlar aramak,
•
rekabet üstünlügünü kaybetmemek,
•
teknolojik alt yapilarinin daha iyi olmasi,
•
kurumsallasmanin daha yüksek oranda olmasi gibi...
Not: Sektördeki faaliyet yillarina göre siniflandiilan
firmalarin e-posta sahibi olma oranlari. Dagilimdan da
görüldügü gibi firma yasi büyüdükçe e-posta sahipligi
oranida artis kaydetmektedir.
0 - 5 yil arasi firmalar
5 - 10 yil arasi firmalar
10 - 20 yil arasi firmalar
20 yildan büyük firmalar

%60
%69.5
%70.5
%75.1

Firmalarin Uluslararasi - Yerli olmasi:
Firmalarin uluslararasi (yurt disiyla ithalacat-ihracat veya
herhangi bir sebepden dolayi iliskisi olan) firmalar ile
yurtiçinde faaliyet gösteren (sadece iç pazara hitap eden
firmalar) firmalar olarak siniflandirilarak e-posta ve Web
sayfasina sahip olma oranlari incelendiginde ise asagidaki
bulgular elde edilmistir.
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Firma

Firma Orani

Uluslararasi
Yerli

%30.3
%69.7

Web-sayfasi
Orani
%57.3
%27.5

e-posta
orani
%87.1
%60.5

Uluslararas i firmalarla, yerli firmalar
karsilastirildiginda; dogal olarak uluslararsi
firmalarin, e-posta kullanim alanlari arasinda ithalat,
ihracat amacinin daha önemli oldugunu
vurguladiklari ortaya çikmistir.
Firmalar ve Cirolari:
Ankete katilan firmalar agirlikli olarak 200.000$ ile
500.000$ (16.6%) arasinda ciroya sahiptir. Ciro
bakimindan en az katilim, cirosu 50.000.000$ 'un
üstünde olanlardir (1.4%).
Cirosu bakimindan, 1.5 milyon dolarin üstünde olan
firmalarin e-mail trafigi diger daha az cirolu firmalara
göre çok daha yüksektir.

•
•
•

Tarim’da ve insaat sektöründe gerçek anlamda e ticaret uygulamalarin azligi,
E-ticaret sistemlerinin daha çok servis sektörüne hitap
etmesi, buna karsin belirtilen iki sektörün de agirlikli
olarak üretim sektörü olmalari,
Reklam ihtiyacinin lokal anlamda karsilayabilmeleri.

Web sitesi-sayfasi sahipligi:
Ankete katilan tüm firmalarda Web sitesi- sayfasi sahipligi
orani 38% ‘dir.
Firmalarin sektörlere göre Web sitesi sahipliginde, %52
oraninda bilgisayar ve %51.3 ile diger sanayi kollari ve
%50 ile turizm ön plana çikmaktadir.
Burada ilginç oldugunu düsündügümüz sonuç ise ; Tekstil
sektöründeki firmalarin %19’unun Web sitesi bulunurken,
e-posta sahipliginde bu oranin %65.4 oranina çikiyor. Yani
web sitesi-sahipliginin e -posta sahipligine olan orani
yaklasik 1’e 3 dür.

Yillik cirosu 1.5$ milyon üstünde olan firmalarin
53%’ünün Web sitesi bulunmaktadir. Ciro
yükseldikçe, Web sayfasi olan firma sayisi da
artmaktadir. Bu oran, ciro azaldikça düsmektedir.
Web sayfasi maliyetinin o kadar yüksek olmamasina
ragmen küçük cirolu firmalarin Internet’te sayfa açma
oraninin düsük çikmasinin nedeni; küçük firmalarin
Internet’e karsi bilgi ve yaklasim eksikligi olarak öne
sürülebilir.

Firmalarin bulunduklari sektörlere göre siniflandirilarak
Web sayfasi / e-posta sahipligi oranlari hesaplandiginda
ise asagida ki oranlar elde edilmistir.

Buna karsin genelde Web sayfasi açmama nedenleri
arasinda teknik bilginin yeterli olmamasi ve
Internet’te müsteri potansiyeli görememe nedenleri
öne çiktigi halde, özelde, firmalar cirolari baz
alinarak incelendiginde, küçük cirolu sirketler için
web sayfasi açmama nedenleri arasinda maliyetin ön
plana çiktgi saptanmistir.

Özetle, sektörlerin çogunda web sayfasi/ e-posta orani ½
seviyesindedir.

Ankete katilan tüm firmalar arasinda yapilan
incelemelerde, e -posta kullanim orani ise %68.4
düzeyindedir.

Ankete katilan firmalardaki bilgi islem
elemani/organizasyonu olan firmalarin orani %59.2
civarindadir.

E-Posta sahipligi:

Firmada bilgisayar elemani/organizasyonu bulunmasiyla,
e-posta ve web sayfasina sahip olmasi arasinda anlamli
bir iliski vardir. Web sayfasina sahip olan firmalarin
%79’unda, IT(Enformasyon Teknolojisi) ile ilgili bir kisi
veya birim bulunmaktadir. Fakat IT elemani oldugu halde
bu firmalarin %47.7' sinde Web sayfasi bulunmamaktadir.

Ankete katilan firmalarin 65.8% oraninda e-postaya
sahip oldugu ortaya çikmistir.
E-posta’ya sahip olan firmalarin orani, bulundugu
sektörlere göre incelendiginde, bilgisayar sektörü en
yüksek oran olan %92.9 ile basi çekmektedir. Bunu
%85.4 ile diger sanayi kollarindaki firmalar
izlemektedir. Bunlarin ardindan, en çok e-posta’ya
sahip olan sektörler %83 ile Turizm ve ElektrikElektronik sektörleridir.
E-posta sahipiligine oran olarak bakildiginda; en az
insaat sektöründe, %30.8 ‘lük bir oran göze
çarpmaktadir. Ikinci en düsük sektör ise %37.5 ile
tarim sektörüdür. Bu iki sektör e-mail sahipliginde
%50’nin altinda olan sektörlerdir. Bunun sebepleriyle
ilgili yapilabilecek yorumlar ise sunlardir:

Sektör

Web sayfasi / e-posta
sahipligi orani
Bilgisayar
-> ½
Elektrik Elektronik
-> ½
Gida
-> ½

Web sayfasi/ e-posta oraninin en düsük oldugu sektör ise
1/8 ile insaat sektörüdür.
Bilgi Islem elemani sahipligi:

Firmalarin sektörel dagiliminda, IT elemani/birimi
sahipliginde %89 oraniyla bilgisayar ve ardindan %73.2 ile
makina sektörü gelmektedir. Bu oran insaat sektöründe ise
%28’e kadar düsmektedir. Ilginç olan ise, Web sayfasi
sahipliginde en düsük oranin Insaat sektörü olmasidir. Bu
sonuç Web sayfasi sahipligi ile IT elemani/birimi
arasindaki iliskinin varligina atfedilebilir.
E-posta trafigi:
Firmalarin toplam e -posta trafigine bakildiginda agirlikli eposta trafigi 1-10 adet civarinda yogunlasmaktadir. Söz
konusu e -posta trafigine sahip olan firmalarin orani
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yaklasik %60 dir. Dolayisiyla yaklasik %40’inin 10
adetten fazla e-posta trafigine sahip oldugu ortaya
çikmistir.
Sektörlere göre e-posta sahibi olan firmalarin, e posta trafiklerinin dagilimi incelendiginde ise, e -posta
trafiginin en yüksek oldugu firmalarin bilgisayar
firmalari oldugu göze çarpmaktadir. E-posta trafigi en
az olan firmalar arasinda ise; Elektrik-elektronik
firmalari yer almaktadir ve bunalrin hiçbirinin e-posta
trafigi 10’dan fazla degildir.
Not: E-posta trafigi olarak düsünülen, firmaya is icabi
gelen-giden toplan e-posta sayisidir.
E-posta kullanimi:
E-posta kullanim amaçlarina bakildiginda ise bilgi
alis -verisi ve enformasyon ile müsteri iliskileri için
kullanimin ön plana çiktigi görülmektedir. Kullanim
amaci olarak en az önemli olarak belirtilen alan ise
satis ve bayii amaçli kullanimdir.
Tüm kullanim amaçlarinin önem dereceleri
ortalamalarina göre siralnaisi ise asagidaki gibidir.
(1'den 4'e kadar derecelendirildiginde, 1 çok önemli,
4 de çok önemsizdir)
Bilgi alis -verisi, enformasyon
1.51
Müsteri iliskileri
1.67
Tanitim ve halkla iliskiler
1.82
Mal ve hizmet alimi
1.92
Reklam
1.93
Satis sonrasi destek ve hizmetler 1.98
Ihracat ve ithalat
1.99
Satis ve bayi agi
2.00
Internet Kitlesi:
Firmalara Internet’in ne derece yeterli bir kitleye
seslendigi soruldugunda; firmalarin %75’i Internet'in
yeterli bir kitleye seslenmedigi görüsünü ortaya
koymuslar. Firmalarin ancak %25’i ise Internet’in
yeterli bir kitleye seslendigini belirtmislerdir.
E-posta sahibi olanlarin %25’i ise Internet’in çok
yetersiz bir kitleye seslendigini, e-posta sahibi
olmayanlarin ise %7 si çok yetersiz bir kitleye
seslendigini düsünmektedirler.

kavranamayisi yanitlari, en yüksek yüzdelere sahiptir.
Internet servislerin pahali olmasi ise en az yüzdeye sahip
olan etkendir. (Diger yaniti hariç) Özellikle 1999'un
dördüncü çeyregi ve 2000 de Internet erisiminin ve buna
bagli servislerin ucuzlamasi sonucu bu nedenin etkisiyle
yeterince kitleye seslenemedigi görüsüyle ilgili orani daha
da azaltacaktir.
Kobi'lere e-ticaret tesvikleri:
Devletin, Kobi'lere e-ticaret konusunda vermesi beklenen
destek ve tesvikler konusundaki düsünceleri ile ilgili soruya
verilen yanitlarin orani asagida belirtilmistir:
Gerekmez
4.5
Internet alt yapi, erisim ve hiz imkanlarinin arttirilmasi 50.2
Kosgeb kanaliyla tesvikler ve egitimler
29.8
E-ticaret ile ilgili firma yatirimlarina özendirici t esvikler 55.2
Ücretsiz Internet Web sayfasi açilimi
48.6
Gerekli hukuki düzenlemeler
26.7
Diger
2.6

Firmalarin %96.5'u devletten e-ticaret konusunda destek
ve/veya benzeri tesvikler beklemektedir. En yüksek
düzeydeki beklenti; Devletin, E-ticaret ile ilgili firma
yatirimlarina özendirici tesvikler vermesi'dir. En az
beklenen ise gerekli hukuki düzenlemelerdir. Bu yüzdelere
göre devletin öncelikle yatirimlara tesvik, ardindan hukuki
düzenlemeleri yapmasi beklenebilir.
Reklam:
Firmalara, reklam amaçli olarak kullandiklari medyalar
soruldugunda, alinan yanitlari yüzdeleri asagida
belirtilmistir:
Gazete ve dergi
49.5
Radyo
16
TV
14.3
Brosür
52.5
Sergi
53
Internet
37.7
Diger
18.2
Agirlikli olarak firmalar, reklam amaciyla sergi, brosür ve
gazete-dergileri kullanmaktadir. Internet'in reklam amaçli
olarak kullanimi ise bunlarin arkasinda gelmektedir.
Internet'in ardindan da diger, TV ve Radio kanallari yer
almaktadir. Internet'in kullaniminin gün geçtikçe artmasi,
reklam amaçli olarak kullanimini da arttiracaktir.

Internet'in yeterince kitleye seslenemeyisi:
Web sayfasi:
Türkiye'de Internet'in neden yeterince kitleye
seslenemedigi konusuyla ilgili sorulan soruya, verilen
yanitlarin yüzdeleri asagida belirtilmistir:
Türkiye'nin Internet alt yapisinin yetersiz olmasi 56.1
Ingilizceyi iyi bilmeme
50.5
Internet'in ticaret amaciyla yeterince kullanilmamasi58.9
Internet'in önem ve yararlarinin kavranamayisi
57.8
Internet'te Türkçe içerikli site ve bilgilerin yetersizligi39.7
Internet Servislerinin pahali olmasi
28.6
Diger
5.6

Internet'in ticaret amaciyla yeterince kullanilmamasi ,
benzer sekilde Internet'in önem ve yararlarinin

Ankete katilan firmalarin %36.4' ünün Web sayfasi
bulunmaktadir.
Web sayfasi açma tarihi:
Web sayfasi olmayan firmalara, ne zaman web de sayfa
açmayi düsündükleri konusunda sorulan soruya verilen
cevaplarin yüzdesi asagida belirtilmistir:
6 aydan önce
6-12 ay arasi
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22.3
16.8

12-18 ay arasi
18-24 ay arasi
24 ay ve sonrasi
düsünmüyor

10.9
9.4
19.3
21.3

Ayrica Ihsan Çakmakli’nin babasi Prof. Dr. Ünsal Çakmakli'ya da
anketin genis bir kitleye erismesindeki yardimlarindan dolayi
tesekkür ederiz.

Web sayfasi olmayan firmalarin yaklasik %80'i Web
sayfasi açmayi hedeflemektedir. %40 civarinda
firmada
bunu
bir
sene
içinde
yapmayi
hedeflemektedir
9. SONUÇ
Bu çalisma ile Kobi'lerin Internet ve E-ticarete olan
yaklasimlari ortaya çikarilmaya çalisilmistir. Anket,
genel anlamda Türkiye'deki Kobi'lerde bu kapsamda
ve büyüklükte yapilan ilk anket olmasi açisindan
önem tasimaktadir. Bu yazi dahilinde, sadece
anketin ortak ve Internet ile ilgili olan sorularin kismi
analizleri yapilmistir. Bu da yaklasik anketteki soru
sayisinin %50'sini olusturmaktadir. Orijinal çalisma
dahiinde bulunan varyans analizi ve iliski analizleri
sonucunda elde edilen bulgulara bu yazida yer
verilememistir.
Firmalarin
Internet,
extranet,
kulaminlariyla ilgili diger detayli sorularin analizleri,
sunum esnasinda verilmeye çalisilacaktir.
Çalisma sonucunda Kobi'lerde Internet ve
teknolojilerinin kullaniminin yeteri kadar yüksek
olmadigi saptanmistir. Kobi'lerde Internet ve
teknolojilerinin kullanimini yayginlastirmak amaciyla:
•
Kosgeb ve benzer kuruluslarinin daha aktif ve
öenmli rol oynamasi
•
Büyük sirketler ve kuruluslarinin, Kobi'lere
Internet kullaniminda destek vermesi
•
Devletin
Kobi'lere
Internet
kullaniminin
yayginlastirilmasinda destek vermesi ve tesvik
etmesi
•
Internet ve teknolojilerinin öneminin medyada
genis olarak yer verilmesi
gerektigi görüsündeyiz.
Türkiye'de Kobi'lere yönelik anket ve data toplama
çalismalarinda büyük bir eksiklik bulunmaktadir. Bu
konuda büyük sirketlerden de destek alinmasi veya
ortak çalisilmasi gündeme gelebilir. Anket dahilinde
yer alan firmalarin büyük çogunlugunun Marmara,
Ege ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet göstermesi,
Karadeniz, Dogu ve Güneydogu Anadolu'daki
Kobi'lerin Internet ve e-ticaret'in yaklasimlarinin
ölçümünde ve analizlerinde eksiklik yaratmistir.
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