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ÖNSÖZ 

 
TÜSİAD Türkiye’nin önde gelen girişimcileri ve iş dünyası yöneticileri tarafından 1971 yılında, 
Anayasamızın ve Dernekler Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuş, kamu yararına 
çalışan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum örgütüdür.  
 
TÜSİAD, insan hakları evrensel ilkelerinin, düşünce, inanç ve girişim özgürlüklerinin, laik hukuk 
devletinin, katılımcı demokrasi anlayışının liberal ekonominin, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve 
kurallarının ve sürdürülebilir çevre dengesinin benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına ve 
gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar.  
 
TÜSİAD, Atatürk'ün öngördüğü hedef ve ilkeler doğrultusunda, Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyini 
yakalama ve aşma anlayışı içinde, kadın-erkek eşitliğini, siyaset, ekonomi ve eğitim açısından gözeten iş 
insanlarının toplumun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancıyla, yukarıda sunulan ana gayenin 
gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirir.  
 
TÜSİAD, kamu yararına çalışan Türk iş dünyasının temsil örgütü olarak, girişimcilerin evrensel iş ahlakı 
ilkelerine uygun faaliyet göstermesi yönünde çaba sarf eder; küreselleşme sürecinde Türk rekabet 
gücünün ve toplumsal refahın, istihdamın, verimliliğin, yenilikçilik kapasitesinin ve eğitimin kapsam ve 
kalitesinin sürekli artırılması yoluyla yükseltilmesini esas alır.  
 
TÜSİAD, toplumsal barış ve uzlaşmanın sürdürüldüğü bir ortamda, ülkemizin ekonomik ve sosyal 
kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomik 
politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur. Türkiye'nin küresel rekabet düzeyinde tanıtımına 
katkıda bulunur, Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecini desteklemek üzere uluslararası siyasal, ekonomik, 
sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar. 
Uluslararası entegrasyonu ve etkileşimi, bölgesel ve yerel gelişmeyi hızlandırmak için araştırma yapar, 
görüş oluşturur, projeler geliştirir ve bu kapsamda etkinlikler düzenler. 
 
TÜSİAD, Türk iş dünyası adına, bu çerçevede oluşan görüş ve önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM)'ne, hükümete, diğer devletlere, uluslararası kuruluşlara ve kamuoyuna doğrudan ya da dolaylı 
olarak basın ve diğer araçlar aracılığı ile ileterek, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket 
birliği oluşturmayı hedefler.  
 
TÜSİAD, misyonu doğrultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili 
görüşlerini bilimsel çalışmalarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve bu görüşlerden hareketle 
kamuoyunda tartışma platformlarının oluşmasını sağlar.  
 
Girişimler için “Bilgi Teknolojilerinden Faydalanma Skoru” Bilkent Üniversitesi - TÜSİAD Bilgi Toplumu 
Forumu’nun bir çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Böyle bir skor sistemimin geliştirilmesi ihtiyacı 
forumun 2015 yılının Aralık ayında düzenlediği “Büyük Veriden Büyük Fırsatlara” adlı panel sırasında 
ortaya çıkmıştır. Ulusal ve uluslararası akademik literatürde yapılan araştırmalarda da firmaların 
dijitalleşmesinin takip edilmesinde kullanılabilecek herhangi bir endeks veya skor sistemine 
rastlanmamıştır. Bunun üzerine 2016 Mayıs ayında, forum olarak, firmaların bilişim teknolojilerinden 
faydalanma değerlerini ölçmek için kullanılabilecek ve sistematik olarak toplanan verilere dayanarak 
tanımlanmış bir skor yöntemi geliştirme konusu bir proje olarak tanımlanmıştır. Veri kaynağı olarak 
TÜİK tarafından her yıl yapılmakta olan “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım İstatistikleri” 



 

sonuçlarının kullanılmasına karar verilmiştir. Çeşitli bilgi teknolojilerinin firma karlılığına ektisinin 
belirlenmesi için ayrı bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu anket TÜİK istatistiklerinin uygulandığı 
11 sektörü temsil eden, çok çeşitli bilgi teknolojileri hakkında deneyim sahibi olan ve bu teknolojilerin 
karlılık üzerindeki etkisini değerlendirebilecek firmalara uygulanmıştır. Bu bilgiler kullanılarak BTFS 
olarak kısaltılan Bilgi Teknolojilerinden Faydalanama Skoru geliştirilmiştir. 6 Ağustos 2017 tarihinde 
Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım İstatistiklerine ait mikro veriye ulaşma konusunda TÜİK ile 
Forum arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol 25.04.2018 tarihinde 1 yıl için uzatılmıştır. 
 
Bilgi Teknolojilerinden Faydalanma Skoru (BTFS) ve bu rapor forumun direktörü Prof. Dr. H. Altay 
Güvenir tarafından hazırlanmıştır. TÜİK’den mikro verinin alınarak geliştirilen BTFS sistemine 
uygulanması forum çalışanlarından Ceren Yazıcı tarafından gerçekleştirilmiştir. 
 
Mayıs 2018 
 
   



 

SUNUŞ 

 
Bilkent Üniversitesi – TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu (BTF) Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı 
sağlamayı hedeflemektedir. Bu Forumun amacı, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşmesi için gereken 
orta ve uzun vadeli politikalar hakkında araştırmalar ve faaliyetler gerçekleştirmek, bilgi toplumu 
kavramının ülke gündemindeki yerinin sürekliliğini ve Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm 

politikalarına katkı sağlamaktır. Forum, iş dünyasının ve kamu sektörünün bu dönüşümü 
hızlandırmasına destek olacak nitelikte çalışmalar yapmaktadır. Özet olarak, Bilgi Toplumu 
Forumu Türkiye’nin bilgi toplumu seviyesinin yükselmesi için çalışmaktadır. 
 
Toplumun dijital dönüşümüne benzer şekilde firmaların da çetin rekabet koşullarında varlıklarını 
sürdürebilmeleri için bu dönüşüme ayak uydurmaları gerekmektedir. Devlet ve başta TÜSİAD olmak 
üzere çeşitli kuruluşlar iş dünyasının dijital dönüşümüne katkıda bulunmak için faaliyet göstermektedir. 
Bu faaliyetlerin sonuçlarını değerlendirebilmek, dönüşümü izleyebilmek ve bir sonraki adımları doğru 
atabilmek için çalışmaların etkilerinin doğru bir şekilde ölçülebilmesi gerekmektedir.  
 
Bu rapor ile sonuçları sunulan proje çerçevesinde firmaların bilişim teknolojilerinden faydalanma 
düzeylerinin belirlenmesi için bir skor geliştirilmiştir. Bu skor sistemine “Bilişim Teknolojilerinden 
Faydalanma Skoru (BTFS)” adı verilmiştir. Geliştirilen bu skor sayesinde bir firmanın zaman içinde 
bilişim teknolojilerinden faydalanma konusunda göstermiş olduğu ilerleme, coğrafi bölge veya çalışan 
sayısı gibi kriterlere göre seçilmiş bir grup firmanın durumu, bir firmanın kendi sektöründeki 
ortalamalara göre ne düzeyde olduğu ve ülke çapında hangi sektörlerde bilişim teknolojileri kullanımın 
daha ileri olduğu veya ilerlemeye açık olduğu gibi mutlak veya göreceli karşılaştırma çalışmaları 
yapılabilecektir. Bu karşılaştırmalar sayesinde gelişmeye açık yönler belirlenebilecek ve gerekli 
önlemlerin alınması konusunda gereken adımlar atılabilecektir. 
 
Geliştirilen skor, TÜİK tarafından 2015, 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan “Girişimlerde Bilişim 
Teknolojileri Kullanım Araştırması” anketine ait mikro verilere uygulanmış ve ülkemizdeki 11 sektörün 
BTFS değerleri hesaplanmıştır. Raporda bu sektörlerin 23 farklı bilgi teknolojisine ait faktörler ve 6 
ölçüt bazında analizleri yapılmıştır. Yapılan analizlere göre ne yönde adımlar atılması konusunda 
öneriler sunulmuştur. 
 
Bundan sonraki yıllarda da TÜİK anketlerinin sonuçları kullanılarak ölçümlerin tekrarlanması ve bu 
şekilde firmalarının bilgi teknolojilerinden yararlanma durumlarının izlenmesine devam edilmesi 
planlanmaktadır. 
 
 
 

Prof. Dr. H. Altay Güvenir 
BTF Direktörü 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Bilkent Üniversitesi – TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu (BTF) Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı 
sağlamayı hedeflemektedir. Bu Forumun amacı, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşmesi için gereken 
orta ve uzun vadeli politikalar hakkında araştırmalar ve faaliyetler gerçekleştirmek, bilgi toplumu 
kavramının ülke gündemindeki yerinin sürekliliğini ve Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm 
politikalarına katkı sağlamaktır. 
 
BTF dışında, başta devlet olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş iş dünyasının dijital dönüşümüne 
katkıda bulunmak için faaliyet göstermektedir. Her tür dönüşümün izlenebilmesi için doğru bir şekilde 
ölçülebilmesi gerekmektedir. Literatürde toplumların dijital dönüşümünü izlemek üzere çeşitli 
çalışmalar bulunmasına rağmen firmaların veya sektörlerin dönüşümünü izlemek üzere yöntemler 
bulunmamaktadır.  
 
Bu amaçla, BTF olarak firmaların bilişim teknolojilerinden faydalanma düzeylerinin belirlenmesi için 
bir skor geliştirme projesi başlatılmıştır. Bu ölçüm sistemine “Bilişim Teknolojilerinden Faydalanma 
Skoru (BTFS)” adı verilmiştir. Geliştirilen bu skor sayesinde bir firmanın zaman içinde bilişim 
teknolojilerinden faydalanma konusunda göstermiş olduğu ilerleme, bir grup firmanın (coğrafi bölge 
veya çalışan sayısı gibi kriterlere göre seçilmiş) durumu, bir firmanın kendi sektöründeki ortalamalara 
göre ne düzeyde olduğu, ülke çapında hangi sektörlerde bilişim teknolojileri kullanımının daha ileri 
olduğu veya ilerlemeye açık olduğu gibi mutlak ve göreceli karşılaştırma çalışmaları yapılabilecektir. Bu 
karşılaştırmalar sayesinde gelişmeye açık yönler belirlenebilecek ve gerekli önlemlerin alınması 
konusunda gereken adımlar atılabilecektir. 
 
Bu çalışmada geliştirilen skor fonksiyonu için TÜİK tarafından son yıllarda gerçekleştirilmekte olan 
“Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” anketi esas alınmıştır. Bu ankette yer alan 
sorular TÜİK’in de üyesi olduğu Eurostat tarafından üye ülkelerde yapılan anketlerdeki sorulardan 
oluşmaktadır. 
 
Bir firma için dijitalleşmenin, diğer bir deyişle dijital dönüşümün, nedeni karlılığın artırılmasıdır. Bir 
firmanın içinde bulunduğu sektörün niteliklerine göre farklı bilişim teknolojilerinin karlılığa etkisi de 
farklı olacaktır. Sağlıklı bir skorlama fonksiyonu firmanın içinde bulunduğu sektörü ve bu sektör için 
hangi bilişim teknolojilerinin ne ölçüde farklılığa etkili olduğu bilgisini hesaba katması gerekmektedir.  
 
Bu nedenle BTF olarak ayrı bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu anket için TÜİK çalışmasında 
kullanılan 11 sektörü temsil edebilecek ve bilişim teknolojilerini kullanmakta olan ve bu teknolojilerin 
karlılığa etkisini değerlendirebilecek olan 65 firma belirlenmiştir. Firmaların seçiminde her sektörden 
en az 3 firma olmasına dikkat edilmiştir Coğrafi dağılım olarak bu firmalar Ankara, Antalya, Bursa, 
İstanbul ve İzmir illerinde yer almaktadır. Bu firmalara, kendi sektörleri için TÜİK anketinde sorgulanan 
bilişim teknolojileri ile ilgili faktörlerin karlılığın artmasına etkileri konusundaki algıları sorulmuştur. 
Buradan elde edilen bilgilerle her bir bilişim teknolojisinin veya genel olarak faktörün her bir sektör için 
ağırlığı belirlenmiştir. Değerlendirmeye alınan 23 faktör 6 ölçüt altında gruplanarak her sektör için 
ölçütün ağırlıkları belirlenmiştir. Bu ölçütler şunlardır: 

• Çalışanlar, 
• İnternet altyapısı, 
• E-devlet, 
• Sosyal Medya, 
• Bilgi Paylaşımı ve 
• E-Ticaret. 
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Bir firmanın BTFS değerini ölçmek için önce bu 6 ölçütün her birisindeki dijitalleşme değeri 
ölçülmektedir. Bir firma için BTFS tanımı da bu 6 ölçütün ağırlıklı ortalaması olarak yapılmıştır. 
Oluşturulan bu BTFS skoru daha sonra TÜİK veri tabanlarındaki 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan 
anketlerin mikro verilerine uygulanmıştır. Bu iki yıllık dönemde genel olarak BTFS değerleri 
incelendiğinde, tüm sektörlerdeki değişimin sınırlı olduğu dikkati çekmektedir. 
 
Genel olarak bilgi ve iletişim sektörü tüm ölçütlerde ileri durumda olduğu inşaat sektörünün ise yine 
tüm ölçütlerde geride kaldığı gözlenmiştir. Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörünün e-
ticaret ölçütünde diğer sektörlerin önünde olduğu görülmektedir. 
 
İnternet altyapısı ve e-devlet ölçütlerinde tüm sektörlerin benzer ve oldukça iyi durumda olduğu dikkati 
çekmektedir. Diğer taraftan bilgi paylaşımı ve e-ticaret ölçütlerinde yine tüm sektörler benzer durumda 
olup, oldukça geri durumdadır. Özellikle bu iki ölçüt konusunda alınacak epey yol olduğu görülmektedir. 
 
Ölçütler bazındaki değerlendirmeler incelendiğinde, bazı ölçütlerde sektörler arasında farklılıklar 
görülse de Türkiye geneli olarak değerlendirildiğinde firmaların özellikle e-ticaret ve bilgi paylaşımı 
ölçütlerinde geliştirilebilecek noktaları olduğu dikkati çekmektedir. 
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1 Giriş 
Bilkent Üniversitesi – TÜSİAD Bilgi Toplumu Forumu (BTF) Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı 
sağlamayı hedeflemektedir. Bu Forumun amacı, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşmesi için gereken 
orta ve uzun vadeli politikalar hakkında araştırmalar ve faaliyetler gerçekleştirmek, bilgi toplumu 
kavramının ülke gündemindeki yerinin sürekliliğini ve Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm 
politikalarına katkı sağlamaktır. Forum, iş dünyasının ve kamu sektörünün bu dönüşümü 
hızlandırmasına destek olacak nitelikte çalışmalar yapmaktadır.  
 
BTF dışında, başta devlet olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş iş dünyasının dijital dönüşümüne 
katkıda bulunmak için faaliyet göstermektedir. Her tür dönüşümün izlenebilmesi için doğru bir şekilde 
ölçülebilmesi gerekmektedir. Toplumların dijital dönüşümünü izlemek üzere International 
Telecommunication Union (ITU) tarafından bir endeks geliştirilmiş olup 2014 yılından bu yana her yıl 
176 ülkenin durumu incelenip raporlanmaktadır [1]. IDI (ICT Development Index) adı verilen bu endeks 
üç bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler a) Bilgi İletişim Teknolojilerine (BİT) hazır olma (altyapı), b) 
BİT kullanımı (toplumda bilgi teknolojilerinin kullanım yoğunluğu) ve c) BİT etkisi (bilgi teknolojilerinin 
verimli ve etkin kullanımın sonuçları). Bir toplumun IDI endeksinin hesaplanmasında (a) ve (b) 
ölçütlerinin ağırlığı %40, (c) ölçütünün ağırlığı ise %20 olarak alınır. Katz ve Koutroumpis adlı 
araştırmacılar da ülkelerin dijitalleşmesini ölçmek için bir endeks önermişlerdir [2]. 
 
Bu projenin amacı firmaların bilişim teknolojilerinden faydalanma düzeylerinin belirlenmesi için bir 
skor geliştirmektir. Bu ölçek sistemine “Bilişim Teknolojilerinden Faydalanma Skoru (BTFS)” adı 
verilecektir. Geliştirilecek bu skor sayesinde bir firmanın zaman içinde bilişim teknolojilerinden 
faydalanma konusunda göstermiş olduğu ilerleme, bir firmanın kendi sektöründeki ortalamalara göre 
ne düzeyde olduğu, ülke çapında hangi sektörlerde bilişim teknolojileri kullanımının daha ileri olduğu 
veya ilerlemeye açık olduğu gibi mutlak ve göreceli karşılaştırma çalışmaları yapılabilecektir. Bu 
karşılaştırmalar sayesinde gelişmeye açık yönler belirlenebilecek ve gerekli önlemlerin alınması 
konusunda gereken adımlar atılabilecektir. 
 
Firmaların veya sektörlerin yıllar boyunca dijitalleşmesinin gözlenebilmesi için geliştirilecek skorun 
zaman içinde değişmemesi gerekmektedir. Bunun için de skor fonksiyonu güncel teknolojilerden 
bağımsız olup genel olmalıdır. Örneğin, 3G teknolojisinden 4.5G teknolojisine geçiş gibi, teknolojik 
ilerlemeler skor fonksiyonunu etkilememelidir. Diğer taraftan skor fonksiyonu ölçülebilen değerlere 
dayanmalıdır. Bu değerlerin her yıl sistematik bir şekilde ölçülen ve kamuya açık değerler olması 
gereklidir. Son olarak, skor fonksiyonunun kendisi kamuya açık ve kolay anlaşılır ve hesaplanabilir 
olmalıdır. Böylece firmalar kendileri için bu skor değerini hesaplayıp yıllar boyunca değişimini 
izleyebilmeliler. Benzer şekilde sektör temsilcisi konumunda olan odalar veya kurumlar da kendi 
sektörleri için sektör ortalama değerlerini hesaplıyor olabilmelidir. 
 
Raporun ikinci bölümünde BTFS fonksiyonunun sağlaması gereken nitelikler ele alınmaktadır. Üçüncü 
bölümde bilişim teknolojilerin karlılığa etkisinin belirlenmesi konusunda yapılan çalışmalar 
açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde istenen şartları sağlayan bir BTFS fonksiyonunun oluşturulması 
açıklanmaktadır. TÜİK tarafından toplanan mikro veri üzerinde yapılan sektörel analiz beşinci bölümde 
verilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar altıncı bölümde özetlenmiştir. 
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2 Skor Fonksiyonun Özellikleri 
Bir firma için bilgi teknolojilerinin kullanılmasının amacı, uygun bilişim teknolojilerini doğru şekilde 
kullanarak firma karlılığının artırılmasıdır. Dolayısıyla BTFS değeri de bir firmanın bu konuda ne kadar 
başarılı olduğunun bir ölçüsü olmalıdır. BTFS değeri hangi sektör için hangi bilişim teknolojilerinin ne 
ölçüde karlılık artışına katkıda bulunabildiğini hesaba katmalıdır.  
 
Bilişim Teknolojilerinden Faydalanma Skoru argümanı bir firma veya bir firmalar kümesi olabilen bir 
fonksiyon olacaktır. Bu skor fonksiyonu tek bir firmanın karlılığını artırma yönünde bilişim 
teknolojilerinden ne ölçüde yararlandığının ölçülmesinde kullanılabileceği gibi, bir grup firma için de 
kullanılabilmelidir. Eğer birden fazla sayıda firma için hesaplanacak ise fonksiyonun değeri 
argümandaki firmaların tek tek hesaplanacak skor değerlerinin ortalaması olmalıdır. Bu durum, bir 
sektörün değerinin ölçülmesinde karşımıza çıkabildiği gibi bir coğrafi bölgedeki farklı veya aynı 
sektörde olan çok sayıda firmanın durumunun değerlendirmesinde de karşımıza çıkabilecektir. 
 
Skor fonksiyonunun değeri 0 ile 1 arasında bir reel sayı olmalıdır. Karlılığının artırılması yönünde 
bilişim teknolojilerinden hiçbir şekilde yararlanmayan bir firma için bu skor değeri 0 olmalıdır. Diğer 
taraftan, en güncel teknolojilerin tümünü karlılığın artırılması yönünde kullanan bir firma için bu değer 
1 olmalıdır. Skor değeri büyük olan bir firmanın skor değeri küçük olan bir firmaya kıyasla güncel bilişim 
teknolojilerinden daha fazla yararlandığını göstermelidir. 0 ile 1 aralığında elde edilen bir değer 
istenilen farklı bir aralığa, örneğin 0 ile 100, kolaylıkla dönüştürülebilir. 
 
Günümüzde karlılığı etkileyebilecek çok çeşitli bilişim teknolojileri mevcuttur. Önümüzdeki yıllarda da 
bu çeşitliğin artması beklenmelidir. Bu nedenle skor fonksiyonu bugüne ait teknolojiler yerine genel 
kavramlar üzerine inşa edilmelidir. Örneğin raporun hazırlandığı tarihte 4.5G en güncel mobil iletişim 
altyapısını oluşmasına rağmen yakın gelecekte 5G ve hatta daha sonraki yıllarda 6G vb. teknolojiler en 
güncel altyapı teknolojilerini oluşturacaktır. Dolayısıyla, skor fonksiyonu firmanın 4.5G teknolojisi 
kullanmasına değil en güncel altyapıyı kullanmasına göre bir değerlendirme yapmalıdır. 
 
Bilişim teknolojileri firmalara karlılıklarını artırmaları yönünde çok farklı boyutlarda olanaklar 
sunmaktalar. Örneğin son yıllarda sosyal medya firmalar ile var olan ve hatta potansiyel müşterileri 
arasında önemli bir iletişim ortamı oluşmasına yol açmış, müşteri ilişkileri konusunda önemli rol 
oynamaya başlamıştır. Yukarıda ele alınan iletişim altyapısı ve sosyal medya araçları bilişim 
teknolojilerinin firmalara sunduğu farklı boyutları oluşturmaktadırlar. Bu iki boyutun karlılığın 
artırılmasına katkısı aynı olmayabilir. Hatta bu katkılar farklı sektörler için farklı değerler alabilir. Skor 
fonksiyonu farklı teknoloji boyutlarını sektöre bağlı olarak farklı şekillerde ele alabilmelidir. 
 
Firma hakkında kullanılacak değerler objektif ve kolay ölçülebilir olmalıdır. Ölçülecek değerler açık ve 
net olmalı, herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmalıdır. 
 
Özet olarak Bilişim Teknolojilerinden Faydalanma Skoru aşağıdaki özellikleri sağlamalıdır: 

a. Argümanı bir firma veya firmalar kümesi olabilir. Argüman birden fazla sayıda firma ise, 
fonksiyonun değeri argümandaki firmaların tek tek hesaplanmış skor değerlerinin ortalaması 
olmalıdır. 

b. Değeri 0 ile 1 arasında bir reel sayı olacaktır. Büyük değerler firmanın karlılığı artırma yönünde 
güncel bilişim teknolojilerinden büyük ölçüde faydalandığını işaret edecektir. 

c. Bugüne ait teknolojiler yerine genel kavramlar üzerine inşa edilmelidir. 
d. Her bilişim teknolojisi boyutunun karlılığa etkisini sektöre bağlı olarak değerlendirebilmelidir. 
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e. Firma hakkında kullanılacak değerler açık ve net sorgular ile öğrenilebilen objektif ve kolay 
ölçülebilir olmalıdır. 

 
Yukarıda sıralanan özelliklerin ilk üçü kolaylıkla sağlanabilecek özellikler olmasına rağmen sonuncu 
özelliğin sağlanması ek bir çalışma gerektirmektedir. Bunun için firmalarda karlılığın artırılmasına 
katkıda bulunabilecek bilişim teknolojilerinin belirlenmesi ve bunların her birisinin karlılığa etkisinin 
tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu noktada TÜİK tarafında her yıl yapılan bir çalışmadan 
yararlanılmıştır. 

3 Bilişim Teknolojilerin Karlılığa Etkisinin 
Belirlenmesi 

 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her yıl düzenli olarak yaklaşık 3.500.000 firma arasından örnekleme 
ile belirlediği on binden fazla firmaya “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Anketi” adı verilen 
bir anket uygulamaktadır. Bu anket Avrupa Birliğinin istatistik ofisi olan Eurostat tarafından 
hazırlanmakta olup Avrupa Birliği üyeleri dahil yaklaşık 30 ülke tarafından uygulanmaktadır. Bu anket 
sonuçları TÜİK veri tabanında bulunmakta, her yıl istatistiki değerler hesaplanarak raporlar 
yayınlanmakta olup, veriler Eurostat ile paylaşılmaktadır. 
 
TÜİK tarafından yapılan bu anket 11 sektöre mensup firmalara uygulanmaktadır. Anketin uygulandığı 
firmalar, Eurostat karşılığı ve NACE Rev2 karşılığı ile birlikte, S1 ile S11 arasında kodlanmış olarak Tablo 
1’de verilmiştir. Sektörlerin alt kırılımları Ek-1’de listelenmiştir. 
 

Tablo 1. TÜİK Girişimlerde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Anketlerinde kullanılan sektörler. 

 Kod 
TÜİK Girişimlerde Bilgi Teknolojileri Kullanımı 
anketlerinde kullanılan sektörel sınıflandırma 

Eurostat sektör 
karşılığı 

NACE Rev 
2 karşılığı 

S1 İmalat Sanayi  Eurostat 1,2,3,4 C 

S2 
Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve 
dağıtımı ve su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve 
iyileştirme faaliyetleri  

Eurostat 5 D, E 

S3 İnşaat  Eurostat 6 F 

S4 
Toptan ve perakende ticaret; Motorlu kara taşıtlarının ve 
motosikletlerin onarımı 

Eurostat 7 G 

S5 Ulaştırma ve depolama Eurostat 8 H 

S6 Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri Eurostat 9,10 I 

S7 Bilgi ve İletişim Eurostat 11 J 

S8 Gayrimenkul faaliyetleri  Eurostat 12 L 

S9 Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler Eurostat 13 M 

S10 İdari ve destek hizmet faaliyetleri Eurostat 14 N 

S11 Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı Eurostat 16 S 
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Anket 2007 yılından bu yana yapılmaktadır. Bu çalışmada 2015 yılında yapılan anket baz alınmış olup 
2015-2017 yıllarına ait veriler kullanılmıştır. Kullanılan verilerin elde edildiği anketlere ait formlar 
raporun ekler bölümünde verilmiştir. TÜİK tarafından 2015-2017 yılları arasında “Girişimlerde Bilişim 
Teknolojileri Kullanımı Anketi” uygulanan firmaların sektörlere dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 2. “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Anketi” uygulanan firmaların sektörlere dağılımı. 

SEKTÖR 2015 2016 2017 
S1 3429 4051 3979 

S2 280 290 352 

S3 1171 1663 1296 

S4 1714 1994 1927 

S5 487 592 577 

S6 735 833 861 

S7 578 699 710 

S8 179 175 294 

S9 362 467 452 

S10 1046 1221 1310 

S11 84 75 75 

Toplam 10065 12060 11833 

 
 
TÜİK anket formlarında anketin uygulandığı firmanın hangi bilişim teknolojilerini kullandığı 
araştırılmaktadır. Değişen teknolojilere göre her yıl anket sorularında küçük değişiklikler olmuştur. 
 
Yukarıda da ifade edildiği üzere ankette sorulan bilgi teknolojilerinin her sektör için karlılığa etkisi farklı 
olabilecektir. Ancak anket içerisinde bulunan her bir bilişim teknolojisinin veya genel olarak faktörün 
firmaların karlılıklarını arttırmakta ne derece etkili olduğu konusunda daha önce yapılmış bir çalışma 
bulunamamıştır. Bu etkiyi pratik olarak ölçmek de mümkün değildir. Bu nedenle, TÜİK anketlerinin 
uygulandığı sektörlerin her birisi için farklı teknolojilerin karlılığa etkisinin belirlenebilmesi amacıyla 
ayrı bir çalışma yapılmıştır. Bu amaçla 2015 yılında kullanılan anket formu baz alınarak firma karlılığını 
etkileme potansiyeli olan sorular kullanılarak yeni bir anket formu oluşturulmuştur. Girişimlerde Bilgi 
Teknolojileri Kullanımı Kriterleri Değerlendirme Anketi adı verilen anket, Ankara, İstanbul İzmir, Bursa 
ve Antalya’da bulunan ve bilişim teknolojilerinden yararlanarak karlılığını artırdığını düşünen 65 
firmaya uygulanmıştır. Firmaların seçiminde her sektörden en az 3 firma olmasına dikkat edilmiştir. 
Anketin uygulandığı firmaların sektörlere dağılımı Tablo 3’de firmaların tam listesi Ek-8’de verilmiştir. 
 
Farklı teknolojilerin karlılığa etkisinin sorgulanması için hazırlanan anketteki sorular genel olarak TÜİK 
anketindekiler ile aynı olup, TÜİK anketinde yer alan bilişim teknolojisinin veya genel olarak faktörün 
karlılık üzerindeki etkisini sorgulamaktadır. Ankette yer alan 48 faktör Tablo 4’de verilmiştir. Anket 
sırasında firma yetkilisine ilgili faktörün karlılığı artırma konusundaki etkisi sorulmuştur. Her soru için 
cevaplar Likert ölçeğinde 1 ile 5 arasında, şu şekilde belirlenmiştir: 1: Çok önemsiz; 2: Önemsiz; 3: Orta; 
4: Önemli; 5: Çok Önemli. Bu sorulara verilen cevaplar doğrultusunda, her bir soru ve sektör için ayrı 
bir ağırlık değeri hesaplanmıştır.1 Her sektör ve her bir faktör için ayrı ayrı hesaplanan ortalama etki 
algısı ve standart sapma değerleri Ek-6’da verilmiştir. 

                                                             
1 Elde edilen değerlerin anketi yanıtlayan firma temsilcisinin algısı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Tablo 3. Girişimlerde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Kriterleri Değerlendirme Anketinin uygulandığı firmaların 
sektörleri. 

S1 İmalat Sanayi  11 
S2 Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı ve Su temini; 

kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri  
6 

S3 İnşaat  11 
S4 Toptan ve perakende ticaret; Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı 4 
S5 Ulaştırma ve depolama 4 
S6 Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 4 
S7 Bilgi ve İletişim 9 
S8 Gayrimenkul faaliyetleri 3 
S9 Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 4 
S10 İdari ve destek hizmet faaliyetleri 6 
S11 Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı 3 

 

4 BTFS fonksiyonunun oluşturulması 
Ek-6’de verilen ağırlık değerleri kullanılarak bir “Bilişim Teknolojilerinden Faydalanma Skoru” (BTFS) 
oluşturulabilir. Sektörü 𝑆𝑖 (1 ≤ i ≤ 11) olan bir firma için BTFS şu şekilde hesaplanabilir: 
 

𝐵𝑇𝐹𝑆 =  
∑ 𝐴𝑖,𝑗  𝑦𝑗

48
𝑗=1

∑ 𝐴𝑖,𝑗
48
𝑗=1

. 

Burada 𝐴𝑖,𝑗 değeri i nolu sektör için j nolu faktörün (teknolojinin) ortalama ağırlığıdır. Bu değer Ek-6’dan 

elde edilir. 𝐴𝑖,𝑗  değerinin büyük olması, 𝐹𝑗 faktörünün 𝑆𝑖 sektöründeki bir firma için karlılığın 

artmasında büyük önem taşıdığını ifade eder. Örneğin, imalat sanayisi sektöründe (𝑆1) olan bir firma 
için girişimin bilişim (ICT/IT) uzmanı istihdam ediyor olmasının karlılığın artmasına (𝐹1) etkisinin 
ortalama değeri 𝐴1,1 = 4,09 olarak belirlenmiştir. Formüldeki 𝑦𝑗  değeri ise BTFS değeri hesaplanacak 

olan firmanın 𝐹𝑗 sorusuna verdiği yanıttır. Örneğin, söz konusu firma bilişim uzmanı istihdam ediyor ise 

𝑦1 değeri 1 aksi halde 0 olacaktır.  
 
Bu formülde 𝑦𝑗  değeri 0 ile 1 arasında bir değer alacağı için 𝐵𝑇𝐹𝑆 değeri de 0 ile 1 arasında olacaktır.  

 
Aynı sektörde olan firmalar için 𝐴𝑖,𝑗 değerleri aynı kalacaktır. Dolayısıyla aynı sektörde olan m tane 

firmanın ortalama BTFS değeri 𝑦𝑗  değerlerinin ortalaması ile aşağıdaki şekilde hesaplanabilir: 

𝐵𝑇𝐹𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  
∑ 𝐴𝑖,𝑗 𝑦�̅�

48
𝑗=1

∑ 𝐴𝑖,𝑗
48
𝑗=1

. 

Burada 𝐵𝑇𝐹𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ değeri o sektördeki firmaların ortalama BTFS değerini, 𝑦�̅� değeri ise aynı sektördeki m 

firmanın 𝐹𝑗 sorusuna verdiği yanıtların ortalama değeridir. 

 
Bu şekilde oluşturulan BTFS fonksiyonu, yıllara özel sorulara bağımlılığı dışında, ikinci bölümde 
belirlenen şartları sağlamaktadır. Formülde kullanılan 𝐴𝑖,𝑗  için daha fazla firma ile anket yapılarak daha 

sağlıklı değerler elde edilebilir. Bu raporun yedinci bölümünde yıllara özel sorulara da bağımlı olmayan 
BTFS formülü sunulacaktır. 
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Tablo 4. Girişimlerde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Kriterleri Değerlendirme Anketinde etkisi sorgulanan faktörler. 

F1 Girişimin bilişim (ICT/IT) uzmanı istihdam ediyor olması 
F2 Çalışanlara bilişim teknolojileri ile ilgili eğitim verilmesi 

F3 
Bilişim altyapısının yönetilmesinin (serverlar, bilgisayarlar, yazıcılar ve ağlar) çoğunlukla kimin tarafından (kendi 
personeli ile ya da dışarıdan hizmet alarak) gerçekleştirildiği 

F4 
Ofis yazılımları için destek sağlanmasının (word, excel vb) çoğunlukla kimin tarafından (kendi personeli ile ya da 
dışarıdan hizmet alarak) gerçekleştirildiği 

F5 
İş/Yönetim sistemleri ve yazılımlarının (ERP, CRM, insan kaynakları veri tabanı vb) geliştirilmesinin çoğunlukla kimin 
tarafından (kendi personeli ile ya da dışarıdan hizmet alarak) gerçekleştirildiği 

F6 
İş/Yönetim sistemleri ve yazılımları için destek sağlanmasının (ERP, CRM, insan kaynakları veri tabanı vb) çoğunlukla 
kimin tarafından (kendi personeli ile ya da dışarıdan hizmet alarak) gerçekleştirildiği 

F7 
Web çözümleri geliştirilmesinin (web siteleri, e-ticaret çözümleri vb.) çoğunlukla kimin tarafından (kendi personeli ile 
ya da dışarıdan hizmet alarak) gerçekleştirildiği 

F8 
Web çözümleri için destek sağlanmasının (web siteleri, e-ticaret çözümleri vb.) çoğunlukla kimin tarafından (kendi 
personeli ile ya da dışarıdan hizmet alarak) gerçekleştirildiği 

F9 
Bilişim güvenliği ve veri korumanın (güvenlik yazılımları, güvenlik testleri vb) çoğunlukla kimin tarafından (kendi 
personeli ile ya da dışarıdan hizmet alarak) gerçekleştirildiği 

F10 Girişimin internet erişiminin olması 
F11 Girişimde iş amaçlı olarak internete bağlı bilgisayar (tablet ve akıllı telefonlar dahil) kullanan çalışan sayısının çok olması 
F12 Girişimde kullanılan internet bağlantı tipi 
F13 Girişimin abone olduğu bağlantı hızı 

F14 
Girişimin, iş amaçlı internete mobil geniş bant (3G) bağlanabilmeleri için taşınabilir cihaz sağladığı çalışan sayısının çok 
olması 

F15 Girişimin aktif olarak kullanılan bir web sayfası olması 
F16 Girişimin web sayfasında, ürün/hizmetler hakkında bilgi ve fiyat listesi bulunması 
F17 Girişimin web sayfasında, çevrimiçi (online) sipariş, rezervasyon ya da kayıt (örn. Alışveriş sepeti) bulunması 

F18 
Girişimin web sayfasında, online ürün ve hizmetlerin siteyi ziyaret eden müşterilerin arzusuna göre tasarlanması ya da 
kişiselleştirilmesi 

F19 Girişimin web sayfasında online sipariş takibi bulunması 
F20 Düzenli/Sürekli ziyaretçiler için girişimin web sayfasının içeriğinin kişiselleştirilmesi 
F21 Girişimin web sayfasında sosyal medya hesaplarına link bulunması 
F22 Girişimin, kamu kurum/kuruluşlarının web sayfalarından bilgi alması 

F23 
Girişimin, kamu kurum/kuruluşlarının web sayfasından form alması/indirmesi (Adres Beyan Formu, SGK bildirim 
formları, vb) 

F24 Girişimin, web üzerinden resmi formları doldurması (TUİK anketleri vb) 
F25 Girişimin, web üzerinden KDV beyannamesi vermesi (ödeme gerekiyorsa ödemenin de elektronik olarak yapılması) 
F26 Girişimin, web üzerinden SGK beyanları vermesi (ödeme gerekiyorsa ödemenin de elektronik olarak yapılması) 
F27 Girişimin hangi sosyal medya uygulamalarını kullandığı 
F28 Girişimin sosyal medya uygulamalarını hangi amaçla kullandığı 
F29 Girişimde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı kullanılması 
F30 Girişimde Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımı kullanılması 

F31 
CRM yazılımının, girişimin müşterilerine ilişkin bilgileri diğer işlerde kullanılabilecek şekilde toplama, saklama ve 
kullanıma hazır halde tutabilmesi 

F32 CRM yazılımının, girişimin müşterilerine ilişkin bilgileri pazarlamaya yönelik amaçlarla analiz edebilmesi 
F33 Girişimin Tedarik Zinciri Yönetimi’ne (SCM) dayalı bilgileri müşteri veya tedarikçileri ile elektronik olarak paylaşması 
F34 Girişimin Tedarik Zinciri Yönetimi’ne (SCM) dayalı bilgileri müşteri veya tedarikçileri ile hangi yolla paylaştığı 
F35 Girişimin belirli/tanımlanmış bir bilişim güvenliği politikası olması 
F36 Girişimin bilişim güvenliği politikasının bir saldırı ya da beklenmeyen bir olay nedeniyle veri kaybı riskini kapsaması 

F37 
Girişimin bilişim güvenliği politikasının gizli verilerin ifşası (sahte siteye yönlendirme, kimlik çalınması, güvenliğin 
kırılması vb.) riskini kapsaması 

F38 
Girişimin bilişim güvenliği politikasının dışarıdan gelen bir saldırı nedeniyle bilişim hizmetlerinin sunulamaması riskini 
kapsaması 

F39 Girişimin bilişim güvenliği politikasının ne zaman oluşturulduğu ya da en son ne zaman güncellendiği 
F40 Girişimin web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden ürün/hizmet siparişi alması 
F41 Girişimin, web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden aldığı siparişlerin toplam cirosu içindeki oranı 
F42 Girişimin web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden aldığı siparişlerin müşteri gruplarına göre yüzdesi 
F43 Girişimin web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden aldığı siparişleri veren müşterilerin bulundukları ülkeler 
F44 Girişimin Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığıyla ürün/hizmet siparişi alması 
F45 Girişimin, Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığıyla aldığı siparişlerin toplam cirosu içindeki oranı 
F46 Girişimin Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığıyla aldığı siparişleri veren müşterilerin bulundukları ülkeler 
F47 Girişimin web siteleri ya da Elektronik Veri Alışveriş (EDI) sistemleri üzerinden ürün/hizmet siparişi vermesi 

F48 
Girişimin, web siteleri ya da Elektronik Veri Alışverişi (EDI) sistemleri aracılığıyla verdiği siparişlerin toplam satın 
alımları içindeki oranı 
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5 Sektörlerin Faktörel Analizi 
Oluşturulan BTFS fonksiyonu ile TÜİK’de toplanan mikro veriler üzerinde sektörel bir analiz çalışması 
da gerçekleştirilmiştir. Buradaki amaç sektörlerin birbirlerine göre dijital dönüşümdeki durumlarını 
karşılaştırmak ve 2015–2017 yılları arasındaki değişimleri izlemektir. 
 

Tablo 5. Yıllara göre sorular. 

 

 

BTFS Anketi 2015 2016 2017 

F1 2.1 2.1 2.1 

F2 2.2 2.2 2.2 

F3 2.5 2.5   

F4 2.5 2.5   

F5 2.5 2.5   

F6 2.5 2.5   

F7 2.5 2.5   

F8 2.5 2.5   

F9 2.5 2.5   

F10 3.1 3.1 3.1 

F11 3.2 3.2 3.2 

F12 3.3 3.3 3.3 

F13 3.4 3.4 3.4 

F14 3.5 3.6 3.7 

F15 3.6 3.8 3.8 

F16 3.7 3.9 3.9 

F17 3.7 3.9 3.9 

F18 3.7 3.9 3.9 

F19 3.7 3.9 3.9 

F20 3.7 3.9 3.9 

F21 3.7 3.9 3.9 

F22 4.1 3.10 3.10 

F23 4.1 3.10 3.10 

F24 4.1 3.10 3.10 

F25 4.1 3.10 3.10 

F26 4.1 3.10 3.10 

F27 5.1 3.11 3.11 

F28 5.2   3.12 

F29 6.1   4.1 

F30 6.2     

F31 6.3   4.2 

F32 6.4   4.2 

F33 7.1   5.1 

F34 7.2   5.2 

F35 8.1     

F36 8.2     

F37 8.2     

F38 8.2     

F39 8.3     

F40 9.1 6.1 7.1 

F41 9.2 6.2 7.2 

F42 9.3 6.3 7.3 

F43 9.4   7.6 

F44 9.5 6.4 7.7 

F45 9.6 6.5 7.8 

F46 9.7   7.9 

F47 9.8     

F48 9.9     
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TÜİK anketlerinde sorular 2015-2017 yılları arasında genellikle aynı şekilde sorulmuştur. Ancak bazı 
sorular farklı yıllarda farklı şekillerde sorulmuş, bazı sorular ise hiç sorulmamıştır. Bu çalışmada 
geliştirilen skor fonksiyonunda 2015 yılında sorulan sorular esas alınmıştır. TÜİK’de ilgili yıllara ait 
mikro veriler incelendiğinde, bazı soruların yanıtlarının bulunmadığı görülmüştür. Bunun sebebi söz 
konusu sorular için toplanan verinin sağlıklı olmamasıdır. 2015–2017 yılları arasında sorulan soruların 
skor fonksiyonunda kullanılan faktörler ile ilişkisi Tablo 5‘de verilmiştir. 
 
Bu bölümde, sağlıklı bir karşılaştırma yapabilmek için 2015-2017 aralığında, en az iki yılda da yapılan 
anketlerde sorulan soruları bulunan faktörlerin kullanılmasına karar verilmiştir. Bu faktörler şunlardır: 
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, 
F25, F26, F27, F28, F29, F31, F32, F33, F34, F40, F41, F42, F43, F44, F45 ve F46. 
 
TÜİK anket sonuçları değerlendirildiğinde bazı soruların çok az firma tarafından yanıtlandığı 
görülmüştür. Ayrıca, bazı firmalar tarafından F11 ve F14 ile ilgili sorulara verilen yanıtların cevabı 
ortalama çalışan sayısı ile uyumlu olmadığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla bu sorular ile yapılacak 
analizlerin sağlıklı olmayacağı için bu durumda olan sorular analizlerden çıkarılmıştır. Bu aşamada, 
kalan faktörler şunlardır: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F12, F13, F15, F16, F17, F18, F19, F20, 
F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F31, F32, F33, F34, F40 ve F44. 
 
Bazı bilişim fonksiyonlarının çoğunlukla kimin tarafından yapılıyor olduğunun bilişim teknolojilerinden 
faydalanma konusu ile doğrudan ilişkili olmaması nedeniyle F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 faktörleri analizden 
çıkarılmıştır. Benzer şekilde F28 (Girişimin sosyal medya uygulamalarını hangi amaçla kullandığı) 
sorusunun tüm seçenekleri bilişim teknolojilerinden faydalanma konusunda aynı değerde olduğundan 
analizden çıkarılmıştır. 
 
Kalan faktörler arasından F12 (Girişimde kullanılan internet bağlantı tipi) faktörü de F13 (Girişimin 
abone olduğu bağlantı hızı) faktörü tarafından kapsandığı için çıkartılmıştır. Benzer şekilde F34 
(Girişimin Tedarik Zinciri Yönetimi’ne (SCM) dayalı bilgileri müşteri veya tedarikçileri ile hangi yolla 
paylaştığı) faktörü de F33 (Girişimin Tedarik Zinciri Yönetimi’ne (SCM) dayalı bilgileri müşteri veya 
tedarikçileri ile elektronik olarak paylaşması) faktörü tarafından kapsandığı için çıkartılmıştır. Bu 
durumda, kalan faktörler şunlardır: F1, F2, F10, F13, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, 
F25, F26, F27, F29, F31, F32, F33, F40 ve F44. Seçilen bu faktörlerin araştırmada kullanılan 2015-2017 
yılları boyunca değişimi seçilen sektörler için hesaplanmıştır. 
 
F1: Girişimin bilişim (ICT/IT) uzmanı istihdam ediyor olması: 
 
Bu sorunun cevabı evet ya da hayır şeklindedir. Bu faktörün değeri evet cevabını veren firmalar için 1, 
hayır cevabını veren firmalar için 0 olarak alınmıştır. Her sektör için bilişim uzmanı çalıştıran firma 
oranlarının yıllara göre değişimi Şekil 1’de verilmiştir. Genel olarak, 2015 yılında tüm sektörlerde 
bilişim uzmanı istihdamı artmış iken 2016 yılında bir duraksama ya da gerileme dikkati çekmektedir. 
S2 (Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı ve su temini; kanalizasyon, atık 
yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri), S10 (İdari ve destek hizmet faaliyetleri) ve S11 (Bilgisayarların ve 
iletişim araç ve gereçlerinin onarımı) sektörlerinde bilişim uzmanı istihdamının her yıl artış 
göstermekte olduğu gözlenmektedir. 
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Şekil 1. F1: Girişimin bilişim (ICT/IT) uzmanı istihdam ediyor olması. 

 
F2: Çalışanlara bilişim teknolojileri ile ilgili eğitim verilmesi: 
 
Bu soru Bilişim (ICT/IT) uzmanları ve diğer personel için bilişim teknolojileri ile ilgili becerilerini 
geliştirmeleri amacıyla herhangi bir eğitim verilip verilmediğini ayrı ayrı sorgulamaktadır. Bizim 
çalışmamızda görev ayrımı yapmadan, genel olarak çalışanlara ilgili eğitim verilmesi durumunda 1, 
hiçbir çalışana eğitim verilmemesi durumunda 0 olarak alınmıştır. 
 
Her sektör için bilişim uzmanı çalıştıran firma oranlarının yıllara göre değişimi Şekil 2’de verilmiştir. 
Genel olarak yıllar bazında çalışanlarına bilişim teknolojileri ile ilgili eğitim veren firma oranlarında bir 
artış gözlenmemektedir. Özel olarak S7 (Bilgi ve iletişim) sektöründe çalışanlarına bilişim teknolojileri 
ile ilgili eğitim firma oranı %50 civarında olup diğer sektörlere göre oldukça yüksektir. Diğer taraftan 
S11 (Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı) sektöründe bu oranın yüksek olması 
doğaldır. 
 
F10: Girişimin internet erişiminin olması: 
 
Bu sorunun cevabı evet ya da hayır şeklindedir. Bu faktörün değeri evet cevabını veren firmalar için 1, 
hayır cevabını veren firmalar için 0 olarak alınmıştır. Her sektör için internet erişimi olan firma 
oranlarının yıllara göre değişimi Şekil 3’de verilmiştir. Genel olarak, tüm sektörler için firmaların 
%90’dan fazlasında İnternet erişimi bulunmakta olup her geçen yıl da artış göstermektedir. Özel olarak, 
S7 (Bilgi ve iletişim) ve S10 (İdari ve destek hizmet faaliyetleri) sektörlerindeki firmalarda İnternet 
erişimi bulunması oranı diğer sektörler göre daha fazladır. Diğer taraftan S3 (İnşaat) İnternet erişim 
oranının en düşük olduğu sektördür. 
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Şekil 2. F2: Çalışanlara bilişim teknolojileri ile ilgili eğitim verilmesi. 

 
 
Günümüzde İnternet alt yapısının ülke çapında yaygınlığı göz önüne alındığında İnternet erişimi olan 
firmaların oranının yüksek olması beklenen bir durumdur. Çok az da olsa, hala İnternet erişimi olmayan 
firmaların bulunması dikkat çekicidir. 
 
 

 
Şekil 3. F10: Girişimin internet erişiminin olması. 
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F13: Girişimin abone olduğu bağlantı hızı: 
 
Bu sorunun cevabı olarak 5 seçenek verilmiştir: 1: 1 Mbit/s’den az, 2: 2-9 Mbit/s, 3: 10-29 Mbit/s, 30-
99Mbit/, 5: 100 Mbit/s. Bu faktörün değeri aşağıdaki tabloya göre belirlenmiştir: 

Cevap Değer 
1 0,2 
2 0,4 
3 0,6 
4 0,8 
5 1 

 
Her sektör için girişimlerin abone oldukları bağlantı hızlarının ortalama değerlerinin yıllara göre 
değişimi Şekil 4’de verilmiştir. Genel olarak, tüm sektörler için firmaların İnternet erişim hızı ortalaması 
her geçen yıl da artış göstermektedir. Özel olarak, S7 (Bilgi ve iletişim) sektörlerindeki firmalarda 
İnternet bağlantı hız ortalaması diğer sektörler göre açık ara fazladır. Diğer taraftan S3 (İnşaat) İnternet 
bağlantı hızı ortalamasının en düşük olduğu sektördür.  
 
Önümüzdeki yıllarda İnternet erişim hızlarının artmasıyla seçeneklerde belirtilen hız değerlerinin 
artması beklenmektedir. Yine beş seçeneğin olması varsayımıyla, bu durumda yine mevcut en yüksek 
hız seçeneği 1 değerini, en düşük hız değeri ise 0.2 değerini alacaktır. 
 

 
Şekil 4. F13: Girişimin abone olduğu bağlantı hızı. 

 
 
F15: Girişimin aktif olarak kullanılan bir web sayfası olması: 
 
Bu sorunun cevabı evet ya da hayır şeklindedir. Bu faktörün değeri evet cevabını veren firmalar için 1, 
hayır cevabını veren firmalar için 0 olarak alınmıştır. Her sektör için aktif olarak kullanılan bir web 
sayfası olan firma oranlarının yıllara göre değişimi Şekil 5’de verilmiştir. Genel olarak, tüm sektörler için 
firmaların %60’dan fazlasında aktif olarak kullanılan bir web sayfası bulunmakta olup bu oran her geçen 
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yıl da artış göstermektedir. Özel olarak, S7 (Bilgi ve iletişim) ve S1 (İmalat sanayi) sektörlerindeki 
firmalarda web sayfası bulunması oranı diğer sektörler göre daha fazladır. S10 (İdari ve destek hizmet 
faaliyetleri) ve S6 (Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri) sektörlerindeki firmalarda web sayfası 
olanların oranı hızla artmaktadır. Diğer taraftan S3 (İnşaat) web sayfası olan firmaların oranının en 
düşük olduğu sektördür.  
 

 
Şekil 5. F15: Girişimin aktif olarak kullanılan bir web sayfası olması. 

 
F16: Girişimin web sayfasında, ürün/hizmetler hakkında bilgi ve fiyat listesi bulunması: 
 
Bu sorunun cevabı evet ya da hayır şeklindedir. Bu faktörün değeri evet cevabını veren firmalar için 1, 
hayır cevabını veren firmalar için 0 olarak alınmıştır. Her sektör için web sayfasında ürün veya hizmetler 
hakkında bilgi ve fiyat listesi bulunan firma oranlarının yıllara göre değişimi Şekil 6’da verilmiştir. Genel 
olarak, tüm sektörler için firmaların %35’den fazlasında ürün veya hizmetler hakkında bilgi ve fiyat 
listeleri bulunmakta olup bu oran her geçen yıl da artış göstermektedir. Özel olarak, S1 (İmalat sanayi) 
ve S6 (Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri) sektörlerindeki firmalarda web sayfası bulunması 
oranı diğer sektörler göre daha fazladır. Diğer taraftan S10 (İdari ve destek hizmet faaliyetleri) web 
sayfalarında ürün veya hizmetler hakkında genel bilgi ve fiyat bilgisi bulunan firmaların oranının en 
düşük olduğu sektördür. 
 
F17: Girişimin web sayfasında, çevrimiçi (online) sipariş, rezervasyon ya da kayıt (örn. Alışveriş 
sepeti) bulunması: 
 
Bu sorunun cevabı evet ya da hayır şeklindedir. Bu faktörün değeri evet cevabını veren firmalar için 1, 
hayır cevabını veren firmalar için 0 olarak alınmıştır. Her sektör için web sayfasında çevrimiçi sipariş, 
rezervasyon ya da kayıt bilgilerini barındıran firma oranlarının yıllara göre değişimi Şekil 7’de 
verilmiştir. Genel olarak, tüm sektörler için firmaların %35’den azında çevrimiçi sipariş, rezervasyon ya 
da kayıt bulunmakta olup bu oran bazı yıllarda artış göstermiş olsa da bazı yıllarda da düşüş 
gözlenmiştir. 
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Şekil 6. F16: Girişimin web sayfasında, ürün/hizmetler hakkında bilgi ve fiyat listesi bulunması. 

 
 
Özel olarak, S6 (Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri) sektörlerindeki firmalarda web sayfalarında 
çevrimiçi sipariş, rezervasyon ya da kayıt bilgisinin bulunması oranı diğer sektörlere göre daha fazladır. 
Diğer taraftan S2 (Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı ve su temini; 
kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri) web sayfalarında bu tür bilgi bulunan firmaların 
oranının en düşük olduğu sektördür. Bu durum genel olarak S2 sektörü için doğal bir durumdur. 
 

 
Şekil 7.F17: Girişimin web sayfasında, çevrimiçi (online) sipariş, rezervasyon ya da kayıt bulunması. 
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F18: Girişimin web sayfasında, online ürün ve hizmetlerin siteyi ziyaret eden müşterilerin 
arzusuna göre tasarlanması ya da kişiselleştirilmesi: 
 
Bu sorunun cevabı evet ya da hayır şeklindedir. Bu faktörün değeri evet cevabını veren firmalar için 1, 
hayır cevabını veren firmalar için 0 olarak alınmıştır. Her sektör için web sayfasında, online ürün ve 
hizmetlerin siteyi ziyaret eden müşterilerin arzusuna göre tasarlanması ya da kişiselleştirilmesi özelliği 
bulunan firma oranlarının yıllara göre değişimi Şekil 8’de verilmiştir. Genel olarak, tüm sektörler için 
firmaların %25’den azında bu özellik bulunmakta olup, bu oran her geçen yıl ve sektör için çeşitlilik 
göstermektedir. Özel olarak, S6 (Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri) sektörlerindeki firmalarda 
web sayfalarında bu özelliğin bulunması oranı diğer sektörlere göre daha fazladır. Diğer taraftan S2 
(Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı ve su temini; kanalizasyon, atık 
yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri) web sayfalarında bu özelliği bulunan firmaların oranının en düşük 
olduğu sektördür. Bu durum genel olarak S2 sektörü için doğal bir durumdur. 
 

 
Şekil 8. F18: Girişimin web sayfasında, online ürün ve hizmetlerin siteyi ziyaret eden müşterilerin arzusuna göre 
tasarlanması ya da kişiselleştirilmesi. 

 
 
F19: Girişimin web sayfasında online sipariş takibi bulunması: 
 
Bu sorunun cevabı evet ya da hayır şeklindedir. Bu faktörün değeri evet cevabını veren firmalar için 1, 
hayır cevabını veren firmalar için 0 olarak alınmıştır. Her sektör için web sayfasında, online sipariş 
takibi özelliği bulunan firma oranlarının yıllara göre değişimi Şekil 9’da verilmiştir. Genel olarak, tüm 
sektörler için firmaların %25’den azında bu özellik bulunmaktadır. Özel olarak, S6 (Konaklama ve 
yiyecek hizmeti faaliyetleri) sektörlerindeki firmalarda web sayfalarında bu özelliğin bulunması oranı 
diğer sektörlere göre daha fazladır.  
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Şekil 9. F19: Girişimin web sayfasında online sipariş takibi bulunması. 

 
F20: Düzenli/Sürekli ziyaretçiler için girişimin web sayfasının içeriğinin kişiselleştirilmesi: 
 
Bu sorunun cevabı evet ya da hayır şeklindedir. Bu faktörün değeri evet cevabını veren firmalar için 1, 
hayır cevabını veren firmalar için 0 olarak alınmıştır. Her sektör için düzenli veya sürekli ziyaretçiler 
için girişimin web sayfasının içeriğinin kişiselleştirilmesi özelliği bulunanların oranlarının yıllara göre 
değişimi Şekil 10’da verilmiştir. Genel olarak, tüm sektörler için firmaların %25’den azında bu özellik 
bulunmakta olup bu oranda her geçen yıl hafif bir artış gözlenmektedir.  
 

 
Şekil 10. F20: Düzenli/Sürekli ziyaretçiler için girişimin web sayfasının içeriğinin kişiselleştirilmesi. 
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Özel olarak, S11 (Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı) sektöründeki firmaların web 
sayfalarında bu özelliğin bulunması oranı diğer sektörlere göre biraz daha fazladır. 
 
F21: Girişimin web sayfasında sosyal medya hesaplarına link bulunması: 
 
Bu sorunun cevabı evet ya da hayır şeklindedir. Bu faktörün değeri evet cevabını veren firmalar için 1, 
hayır cevabını veren firmalar için 0 olarak alınmıştır. Her sektör için web sayfasında sosyal medya 
hesaplarına link bulunanların oranlarının yıllara göre değişimi Şekil 11’de verilmiştir. Genel olarak, tüm 
sektörler için firmaların %20’den daha fazlasında bu özellik bulunmakta olup bu oranda her geçen yıl 
bir artış gözlenmektedir. Özel olarak, S7 (Bilgi ve iletişim) ve S6 (Konaklama ve yiyecek hizmeti 
faaliyetleri) sektöründeki firmalarda web sayfalarında bu özelliğin bulunması oranı diğer sektörlere 
göre daha fazladır. Diğer taraftan S3 (İnşaat) web sayfasında sosyal medya hesaplarına link bulunması 
oranının en düşük olduğu sektördür. 
 
 

 
Şekil 11. F21: Girişimin web sayfasında sosyal medya hesaplarına link bulunması. 

 
 
F22: Girişimin, kamu kurum/kuruluşlarının web sayfalarından bilgi alması: 
 
Bu sorunun cevabı evet ya da hayır şeklindedir. Bu faktörün değeri evet cevabını veren firmalar için 1, 
hayır cevabını veren firmalar için 0 olarak alınmıştır. Her sektör için kamu kurum/kuruluşlarının web 
sayfalarından bilgi alan firma oranlarının yıllara göre değişimi Şekil 12’de verilmiştir. Genel olarak, tüm 
sektörler için firmaların %70’den fazlasında kamu kurum veya kuruluşlarının web sayfalarından bilgi 
alınmakta olup, genel olarak bir artış göstermektedir. Özel olarak, S7 (Bilgi ve iletişim) sektörü ile S2 
(Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı ve su temini; kanalizasyon, atık 
yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri) sektöründe bu oran en yüksek düzeydedir. S3 (İnşaat) bu faktör için 
de oranın en düşük olduğu sektördür.  
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Şekil 12. F22: Girişimin, kamu kurum/kuruluşlarının web sayfalarından bilgi alması. 

 
 
F23: Girişimin, kamu kurum/kuruluşlarının web sayfasından form alması/indirmesi (Adres 
Beyan Formu, SGK bildirim formları, vb): 
 
Bu sorunun cevabı evet ya da hayır şeklindedir. Bu faktörün değeri evet cevabını veren firmalar için 1, 
hayır cevabını veren firmalar için 0 olarak alınmıştır. Her sektör için kamu kurum/kuruluşlarının web 
sayfalarından form alan veya indiren firma oranlarının yıllara göre değişimi Şekil 13’de verilmiştir. 
Genel olarak, tüm sektörler için firmaların %60’dan fazlası kamu kurum/kuruluşların web 
sayfalarından form almakta ya da indirmekte olup bu oran her geçen yıl da artış göstermektedir. Özel 
olarak, S2 (Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı ve su temini; kanalizasyon, 
atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri) sektöründe bu oran en yüksek düzeydedir. Yine S3 (İnşaat) bu 
faktör için de oranın en düşük olduğu sektördür.  
 
 
F24: Girişimin, web üzerinden resmi formları doldurması (TUİK anketleri vb): 
 
Bu sorunun cevabı evet ya da hayır şeklindedir. Bu faktörün değeri evet cevabını veren firmalar için 1, 
hayır cevabını veren firmalar için 0 olarak alınmıştır. Her sektör için web üzerinden resmi formlar 
dolduran firma oranlarının yıllara göre değişimi Şekil 14’de verilmiştir. Genel olarak, tüm sektörler için 
firmaların %60’dan fazlası web üzerinden resmi formlar doldurmaktadır. Özel olarak, S2 (Elektrik, gaz, 
buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı ve su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve 
iyileştirme faaliyetleri) sektöründe bu oran en yüksek düzeydedir. Yine S3 (İnşaat) bu faktör için de 
oranın en düşük olduğu sektördür. 
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Şekil 13. F23: Girişimin, kamu kurum/kuruluşlarının web sayfasından form alması/indirmesi. 

 
 
 
 

 
Şekil 14. F24: Girişimin, web üzerinden resmi formları doldurması (TUİK anketleri vb). 
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F25: Girişimin, web üzerinden KDV beyannamesi vermesi (ödeme gerekiyorsa ödemenin de 
elektronik olarak yapılması): 
 
Bu sorunun cevabı evet ya da hayır şeklindedir. Bu faktörün değeri evet cevabını veren firmalar için 1, 
hayır cevabını veren firmalar için 0 olarak alınmıştır. Her sektör için web üzerinden KDV beyannamesi 
veren ve ödeme gerekiyorsa ödemeyi elektronik olarak yapan firma oranlarının yıllara göre değişimi 
Şekil 15’de verilmiştir. Genel olarak, tüm sektörler için firmaların %50’den fazlası web üzerinden KDV 
beyannamesi vermekte, ödeme gerekiyorsa ödemeyi de elektronik olarak yapmaktadır. Özel olarak, S2 
(Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı ve su temini; kanalizasyon, atık 
yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri) sektöründe bu oran en yüksek düzeydedir. S8 (Gayrimenkul 
faaliyetleri) bu faktör için oranın en düşük olduğu sektördür.  
 

 
Şekil 15. F25: Girişimin, web üzerinden KDV beyannamesi vermesi (ödeme gerekiyorsa ödemenin de elektronik olarak 
yapılması). 

 
 
 
F26: Girişimin, web üzerinden SGK beyanları vermesi (ödeme gerekiyorsa ödemenin de 
elektronik olarak yapılması): 
 
Bu sorunun cevabı evet ya da hayır şeklindedir. Bu faktörün değeri evet cevabını veren firmalar için 1, 
hayır cevabını veren firmalar için 0 olarak alınmıştır. Her sektör için web üzerinden SGK beyanları veren 
ve ödeme gerekiyorsa ödemeyi de elektronik olarak yapan firma oranlarının yıllara göre değişimi Şekil 
16’da verilmiştir. Genel olarak, tüm sektörler için firmaların %50’dan fazlası web üzerinden SGK 
beyannamesi vermekte, ödeme gerekiyorsa ödemeyi de elektronik olarak yapmakta olup bu oran 2016 
yılında artış göstermektedir. Özel olarak, S2 (Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve 
dağıtımı ve su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri) sektöründe bu oran en 
yüksek düzeydedir. S3 (İnşaat) bu faktör için oranın en düşük olduğu sektördür.  
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Şekil 16. F26: Girişimin, web üzerinden SGK beyanları vermesi. 

 
 
F27: Girişimin hangi sosyal medya uygulamalarını kullandığı: 
 
Bu soruda firmadan aşağıdaki sosyal medya uygulamalarından hangilerini kullandıkları 
sorgulanmaktadır: 
 Sosyal ağlar  
 Bloglar ve Twitter gibi mikro bloglar 
 Multi medya paylaşım siteleri 
 Wiki bazlı bilgi paylaşım siteleri 
 
Bu uygulamalardan herhangi birini işaretleyen firma için bu faktörün değeri 1, hiçbirini işaretlemeyen 
firmalar için ise 0 olarak alınmıştır. Her sektör için sosyal medya uygulamalarını kullanan firma 
oranlarının yıllara göre değişimi Şekil 17’de verilmiştir. Genel olarak, tüm sektörler için firmaların 
%30’dan fazlası sosyal medya uygulamalarından yararlanmakta olup, bu oran sürekli olarak artış 
göstermektedir. Özel olarak, S7 (Bilgi ve iletişim) sektöründe bu oran en yüksek düzeydedir. S3 (İnşaat) 
bu faktör için oranın en düşük olduğu sektördür.  
 
F29: Girişimde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı kullanılması: 
 
Bu soru 2016 yılında sorulmamıştır. Bu sorunun cevabı evet ya da hayır şeklindedir. Bu faktörün değeri 
evet cevabını veren firmalar için 1, hayır cevabını veren firmalar için 0 olarak alınmıştır. Her sektör için 
kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılımı kullanan firma oranlarının yıllara göre değişimi Şekil 18’de 
verilmiştir. Genel olarak, tüm sektörler için firmaların %50’den azı ERP yazılımı kullanmaktadır. Özel 
olarak, S1 (İmalat sanayi) sektöründe bu oran en yüksek düzeydedir. S3 (İnşaat) bu faktör için oranın 
en düşük olduğu sektördür. 
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Şekil 17. F27: Girişimin sosyal medya uygulamalarını kullanması. 

 
 
 

 
Şekil 18. F29: Girişimde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı kullanılması. 
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F31: CRM yazılımının, girişimin müşterilerine ilişkin bilgileri diğer işlerde kullanılabilecek 
şekilde toplama, saklama ve kullanıma hazır halde tutabilmesi 
 
Bu soru 2016 yılında sorulmamıştır. Bu sorunun cevabı evet ya da hayır şeklindedir. Bu faktörün değeri 
evet cevabını veren firmalar için 1, hayır cevabını veren firmalar için 0 olarak alınmıştır. Her sektör için 
CRM yazılımının, girişimin müşterilerine ilişkin bilgileri diğer işlerde kullanılabilecek şekilde toplama, 
saklama ve kullanıma hazır halde tutabilen firma oranlarının yıllara göre değişimi Şekil 19’da 
verilmiştir. Genel olarak, tüm sektörler için firmaların %50’den azı CRM yazılımı kullanmaktadır. Genel 
olarak tüm sektörlerde CRM yazılımlarının girişimin müşterilerine ilişkin bilgileri diğer işlerde 
kullanılabilecek şekilde toplama, saklama ve kullanıma hazır halde tutabilmesi konusuna verilen 
önemin artış eğiliminde olduğu gözlenmektedir. Özel olarak, S7 (Bilgi ve iletişim) ve S11 (Bilgisayarların 
ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı) sektörlerinde bu oran en yüksek düzeydedir. S3 (İnşaat) bu 
faktör için oranın en düşük olduğu sektördür. 
 

 
 

Şekil 19. F31: CRM yazılımının, girişimin müşterilerine ilişkin bilgileri diğer işlerde kullanılabilecek şekilde toplama, 
saklama ve kullanıma hazır halde tutabilmesi. 

F32: CRM yazılımının, girişimin müşterilerine ilişkin bilgileri pazarlamaya yönelik amaçlarla 
analiz edebilmesi 
 
Bu soru 2016 yılında sorulmamıştır. Bu sorunun cevabı evet ya da hayır şeklindedir. Bu faktörün değeri 
evet cevabını veren firmalar için 1, hayır cevabını veren firmalar için 0 olarak alınmıştır. Her sektör için 
CRM yazılımlarını girişimin müşterilerine ilişkin bilgileri pazarlamaya yönelik amaçlarla analiz edebilen 
firma oranlarının yıllara göre değişimi Şekil 20’de verilmiştir. Genel olarak, tüm sektörler için firmaların 
%30’den azı CRM yazılımı bu şekilde kullanmaktadır. Genel olarak tüm sektörlerde CRM yazılımlarının 
girişimin müşterilerine ilişkin bilgileri pazarlamaya yönelik amaçlarla kullanılmasının artış eğiliminde 
olduğu gözlenmektedir. Özel olarak, S4 (Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve 
motosikletlerin onarımı), S7 (Bilgi ve iletişim) ve S11 (Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin 
onarımı) sektörlerinde bu oran en yüksek düzeydedir. S3 (İnşaat) bu faktör için oranın en düşük olduğu 
sektördür. 
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Şekil 20. F32: CRM yazılımının, girişimin müşterilerine ilişkin bilgileri pazarlamaya yönelik amaçlarla analiz 
edebilmesi. 

 
F33: Girişimin Tedarik Zinciri Yönetimi’ne (SCM) dayalı bilgileri müşteri veya tedarikçileri ile 
elektronik olarak paylaşması: 
 
Bu soru 2016 yılında sorulmamıştır. Sorunun cevabı evet ya da hayır şeklindedir. Bu faktörün değeri 
evet cevabını veren firmalar için 1, hayır cevabını veren firmalar için 0 olarak alınmıştır. Her sektör için,  
 

 
Şekil 21. F33: Girişimin Tedarik Zinciri Yönetimi'ne (SCM) dayalı bilgileri müşteri veya tedarikçileri ile elektronik 
olarak paylaşması. 
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Tedarik Zinciri Yönetimi’ne (SCM) dayalı bilgileri müşteri veya tedarikçileri ile elektronik olarak 
paylaşan firmaların oranlarının yıllara göre değişimi Şekil 21’de verilmiştir. Genel olarak, tüm sektörler 
için firmaların %20’den azı Tedarik Zinciri Yönetimi’ne dayalı bilgileri elektronik olarak 
paylaşmaktadır. Sektörlerin çoğunda yıllar içinde önemli ölçüde değişiklik gözlemlenmemiştir. Fakat, 
özellikle S4 (Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı) ve S2 
(Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı ve su temini; kanalizasyon, atık 
yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri) sektörlerinde bir artış eğilimi olduğu söylenebilir. 
 
F40: Girişimin web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden ürün/hizmet siparişi alması: 
 
Bu sorunun cevabı evet ya da hayır şeklindedir. Bu faktörün değeri evet cevabını veren firmalar için 1, 
hayır cevabını veren firmalar için 0 olarak alınmıştır. Her sektör için Girişimin web sitesi ya da mobil 
uygulama üzerinden ürün/hizmet siparişi alabilen firma oranlarının yıllara göre değişimi Şekil 22’de 
verilmiştir. Genel olarak, tüm sektörler için firmaların %40’dan azı web sitesi ya da mobil uygulama 
üzerinden ürün/hizmet siparişi almaktadır. Genel olarak bu oranın yıllara göre fazla değişmediği 
gözlenmektedir. Özel olarak, S6 (Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri), sektöründe bu oran en 
yüksek düzeydedir.  
 

 
Şekil 22. F40: Girişimin web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden ürün/hizmet siparişi alması. 

 
F44: Girişimin Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığıyla ürün/hizmet siparişi alması: 
 
Bu sorunun cevabı evet ya da hayır şeklindedir. Bu faktörün değeri evet cevabını veren firmalar için 1, 
hayır cevabını veren firmalar için 0 olarak alınmıştır. Her sektör için, Elektronik Veri alışverişi (EDI) 
aracılığıyla ürün/hizmet siparişi alan firmaların oranı Şekil 23’de verilmiştir. Genel olarak, tüm 
sektörler için firmaların %12’den azı EDI standardı ile ürün/hizmet siparişi almaktadır. En yüksek oran, 
S1 (İmalat sanayi) ve S6 (Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri) sektörlerinde gözlemlenmektedir. 
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Şekil 23. F44: Girişimin Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığıyla ürün/hizmet siparişi alması. 

 

6 Faktörlerin Gruplanması 
Kullanılmasına karar verilen faktörlerin niteliklerine bakıldığında aşağıdaki şekilde, altı ölçüt altında 
gruplanabileceği görülmektedir.  
 
Çalışanlar: 

F1: Girişimin bilişim (ICT/IT) uzmanı istihdam ediyor olması 
F2: Çalışanlara bilişim teknolojileri ile ilgili eğitim verilmesi 

Internet Altyapısı: 
F10: Girişimin internet erişiminin olması 
F13: Girişimin abone olduğu bağlantı hızı 

E-Devlet: 
F22: Girişimin, kamu kurum/kuruluşlarının web sayfalarından bilgi alması 
F23: Girişimin, kamu kurum/kuruluşlarının web sayfasından form alması/indirmesi 
F24: Girişimin, web üzerinden resmi formları doldurması 
F25: Girişimin, web üzerinden KDV beyannamesi 
F26: Girişimin, web üzerinden SGK beyanları  

Sosyal Medya: 
F21: Girişimin web sayfasında sosyal medya hesaplarına link bulunması 
F27: Girişimin hangi sosyal medya uygulamalarını kullandığı 

Bilgi Paylaşımı: 
F29: Girişimde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı kullanılması 
F31: CRM yazılımının, girişimin müşterilerine ilişkin bilgileri diğer işlerde kullanılabilecek şekilde 

toplama, saklama ve kullanıma hazır halde tutabilmesi 
F32: CRM yazılımının, girişimin müşterilerine ilişkin bilgileri pazarlamaya yönelik amaçlarla analiz 

edebilmesi 
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F33: Girişimin Tedarik Zinciri Yönetimi'ne (SCM) dayalı bilgileri müşteri veya tedarikçileri ile 
elektronik olarak paylaşması 

E-Ticaret: 
F15: Girişimin aktif olarak kullanılan bir web sayfası olması 
F16: Girişimin web sayfasında, ürün/hizmetler hakkında bilgi ve fiyat listesi bulunması 
F17: Girişimin web sayfasında, çevrimiçi (online) sipariş, rezervasyon ya da kayıt bulunması 
F18: Girişimin web sayfasında, online ürün ve hizmetlerin siteyi ziyaret eden müşterilerin 

arzusuna göre tasarlanması ya da kişiselleştirilmesi 
F19: Girişimin web sayfasında online sipariş takibi bulunması 
F20: Düzenli/Sürekli ziyaretçiler için girişimin web sayfasının içeriğinin kişiselleştirilmesi 
F40: Girişimin web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden ürün/hizmet siparişi alması 
F44: Girişimin Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığıyla ürün/hizmet siparişi alması 
 

Dolayısıyla, bu yeni düzenleme ile bir firmanın BTFS değerini hesaplamak için 48 yerine sadece 23 
sorunun cevabına gerek duyulmaktadır. 

 
BTFS formülünde diğer bir iyileştirme ise yıldan yıla değişebilen soru ağırlıkları yerine ölçüt 
ağrılıklarının kullanmasıdır. Yukarıda verilen altı ölçütün ağırlık değerleri ilgili soruların ağırlıklarının 
ortalaması olarak hesaplanmıştır. Her sektör için belirlenen ölçüt ağırlıkları Tablo 6’da verilmiştir. 
Firmaların bu faktörlere karşı düşen sorulara verebileceği alternatif cevaplar ve her cevabın değeri Ek-
7’de gösterilmiştir. Bu değerler 0 ile 1 arasındadır. En yüksek değer olan 1 değeri firmanın ilgili faktörde 
olabilecek en üst düzeyde dijitalleştiğini, 0 değeri ise hiç dijitalleşmediğini göstermektedir. 
 
Bir firmanın genel skorunu hesaplamadan önce, her ölçüt için ayrı ayrı birer skor belirlemek mümkün 
olmaktadır. Böylece bir firma, hangi ölçütlerde iyi durumda olduğunu ve hangi ölçütlerde daha da 
iyileşebileceğini görebilmektedir. Bir firmanın bir ölçütteki skor değeri o ölçütteki sorulara verdiği 
cevapların ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanır. 
 
Her ölçüt için, ilgili soruların ağırlıkları toplamı %100 olacak şekilde normalize edilmiştir. Normalize 

ağırlıklar Tablo 7’de gösterilmiştir. Örneğin, S1 sektörü için Çalışanlar ölçütünde bulunan F1 ve F2 

faktörlerinin ağırlıkları %52 ve %48 olup toplamı %100’dür. 

Son olarak bir sektör için ölçüt ağırlıkları toplamı %100 olacak şekilde normalize edilmiştir. Normalize 
edilmiş ölçüt ağırlıkları Tablo 8’de verilmiştir.  
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Tablo 6. Sektörler için ölçüt ağırlıkları. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 

1. Çalışanlar 4.0 4.3 4.4 4.6 4.3 4.1 4.7 2.7 3.5 2.8 4.5 

  F1 4.09 4.67 4.27 4.75 3.75 4.00 4.56 1.67 3.25 2.33 4.67 

  F2 3.82 4.00 4.55 4.50 4.75 4.25 4.78 3.67 3.75 3.33 4.33 

2. Internet Altyapısı 4.5 4.8 4.6 4.6 4.6 5.0 4.8 4.2 4.9 4.8 4.8 

  F10 4.73 5.00 4.82 4.75 4.75 5.00 4.89 4.67 5.00 5.00 5.00 

  F13 4.27 4.67 4.45 4.50 4.50 5.00 4.78 3.67 4.75 4.67 4.67 

3. e-Devlet 3.6 4.0 3.8 3.5 3.6 3.2 3.6 3.1 2.8 3.9 3.7 

  F22 3.45 3.67 3.45 3.75 3.75 3.00 2.89 3.33 2.25 3.67 3.00 

  F23 3.36 3.83 3.64 3.67 3.25 3.25 2.89 2.67 2.25 3.50 3.00 

  F24 3.27 3.67 3.64 3.50 3.25 2.75 3.22 2.67 3.00 3.83 3.33 

  F25 3.82 4.50 4.09 3.50 3.75 3.50 4.44 3.33 3.25 4.33 4.67 

  F26 3.91 4.50 4.00 3.25 4.00 3.50 4.44 3.33 3.25 4.33 4.67 

4. Sosyal Medya 3.7 3.0 3.1 2.9 3.5 4.3 4.6 4.2 2.8 3.9 3.5 

  F21 3.73 2.83 3.09 3.00 3.75 4.50 4.67 4.33 2.50 3.83 3.33 

  F27 3.64 3.17 3.09 2.75 3.25 4.00 4.44 4.00 3.00 4.00 3.67 

5. Bilgi Paylaşımı 4.2 4.1 4.4 4.5 4.1 3.9 4.6 3.8 3.5 3.0 4.5 

  F29 4.45 4.33 4.55 4.50 4.00 3.50 4.44 3.33 3.50 3.33 4.33 

  F31 4.18 4.17 4.27 4.50 4.00 4.50 5.00 4.33 3.50 3.00 4.67 

  F32 4.18 4.17 4.45 4.50 4.25 4.50 4.67 4.67 3.75 3.00 4.67 

  F33 4.09 3.83 4.18 4.50 4.25 3.00 4.22 3.00 3.25 2.50 4.33 

6. e-Ticaret 3.2 3.0 2.9 3.8 4.0 4.0 3.9 3.0 2.4 2.6 4.1 

  F15 4.45 3.67 4.36 4.25 4.75 4.75 4.89 4.67 4.50 4.50 5.00 

  F16 3.82 3.50 3.64 4.00 4.50 4.75 4.67 4.00 4.00 3.00 4.00 

  F17 2.82 2.83 2.64 3.50 3.75 4.50 3.89 3.67 1.75 2.50 3.67 

  F18 2.82 3.00 2.27 3.75 3.75 3.50 3.78 3.00 1.75 2.33 4.00 

  F19 2.82 2.83 2.55 3.50 4.00 4.50 3.33 2.00 1.50 2.33 4.00 

  F20 2.91 2.83 2.55 3.75 4.25 3.00 3.67 2.00 1.50 1.50 4.00 

  F40 3.27 2.67 2.64 3.75 3.75 5.00 3.78 3.00 2.25 3.17 4.33 

  F44 2.91 2.50 2.27 3.50 3.50 2.25 3.11 2.00 1.75 1.50 4.00 
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Tablo 7. Her sektör ve ölçüt için faktörlerin normalize ağırlıkları (%). 

 
Çalışan-

lar 
İnternet 
Altyapısı 

E-Devlet 
Sosyal 
Medya 

Bilgi 
Paylaşımı 

E-Ticaret 

Sektör F1 F2 F10 F13 F22 F23 F24 F25 F26 F21 F27 F29 F31 F32 F33 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F40 F44 

S1 52 48 53 47 19 19 18 22 22 51 49 26 25 25 24 17 15 11 11 11 11 13 11 

S2 54 46 52 48 18 19 18 23 22 47 53 27 25 25 23 15 15 12 13 12 12 11 10 

S3 48 52 52 48 19 19 19 22 21 50 50 26 25 26 23 19 16 12 10 11 10 12 10 

S4 51 49 51 49 21 21 20 20 18 52 48 26 25 25 24 14 13 12 12 12 12 13 12 

S5 44 56 51 49 21 18 18 21 22 54 46 24 24 26 26 15 14 12 11 12 13 12 11 

S6 48 52 50 50 19 20 17 22 22 53 47 23 29 29 19 15 15 14 11 14 8 16 7 

S7 49 51 51 49 16 16 18 25 25 51 49 25 28 26 21 16 15 13 12 11 12 11 10 

S8 31 69 56 44 22 17 17 22 22 52 48 22 29 31 18 19 17 15 12 8 8 13 8 

S9 46 54 51 49 17 16 21 23 23 45 55 25 25 27 23 24 21 9 9 8 8 12 9 

S10 41 59 52 48 19 18 19 22 22 49 51 28 26 25 21 22 15 12 11 11 7 15 7 

S11 52 48 52 48 16 16 18 25 25 48 52 25 26 26 23 16 12 11 12 12 12 13 12 

 
 
 

Tablo 8. Sektörler için normalize ölçüt ağırlıkları (Nk) (%). 

Sektör 
k=1 

Çalışanlar 

k=2 
Internet 
Altyapısı 

k=3 
e-Devlet 

k=4 
Sosyal 
Medya  

k=5  
Bilgi 

Paylaşımı 
k=6 

e-Ticaret 

S1 17 20 15 16 18 14 

S2 18 21 17 13 18 13 

S3 19 20 17 12 19 12 

S4 19 19 15 12 19 16 

S5 18 19 15 14 17 17 

S6 17 20 13 17 16 17 

S7 18 19 14 17 17 15 

S8 13 20 15 20 18 14 

S9 18 25 13 14 18 12 

S10 13 23 19 18 14 13 

S11 18 20 15 14 17 16 
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7 Skor Fonksiyonu 
Normalize edilmiş ölçüt ağırlıkları ile BTFS fonksiyonu aşağıdaki şekilde belirlenir: 

𝐵𝑇𝐹𝑆 =  ∑ 𝐴𝑘  𝑠𝑘

6

𝑘=1

 

Burada 𝐴𝑘 değerleri firmanın sektöründe k ölçütü için belirlenmiş normalize ağırlık olup değeri Tablo 
8’den alınmaktadır. Formüldeki 𝑠𝑘 değeri ise firmanın k ölçütüne ait skor değeri olup, bu ölçüte ait 
sorulara verdiği yanıtların ağırlıklı ortalaması olarak aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

𝑠𝑘 =
∑ 𝑎𝑖

′. 𝑓𝑖𝑖

∑ 𝑎𝑖
′

𝑖
 

𝑎𝑖
′ = {

𝑎𝑖 𝑓𝑖 değeri biliniyor ise
0 aksi halde.

 

 
Burada 𝑎𝑖  değeri firmanın içinde bulunduğu sektör için i’inci faktörün ağırlığı olup Tablo 7’den 
alınmaktadır; 𝑓𝑖ise i’inci faktörün ölçülen değeridir. 
 
Firmaların bu şekilde tanımlanan BTFS formülünü kullanarak kendi skor değerlerini belirleyebilmeleri 
için bir web sitesi hazırlanmıştır. Web sitesinin adresi şöyledir: http://btf.bilkent.edu.tr/BTFS/. 
Kullanıcılar firmanın bulunduğu sektör ve 23 faktör için değerleri girdiklerinde her ölçüt için 
dijitalleşme değeri ile birlikte firmanın BTFS değerini öğrenebilmektedirler. 
 
Bu şekilde belirlenmiş olan BTFS fonksiyonu, güncel teknolojiler yerine genel ölçüt değerlerine bağlı 
olduğu için ikinci bölümde belirlenen tüm şartları sağlamaktadır. 
 
Örnek: 
 
Bir firma için BTFS değerinin hesaplanmasını bir örnek ile açıklayalım: 
 
Firma imalat sektöründe (S1) bir firma olsun. 
 
Ölçüt 1: Çalışanlar 
Firma “Girişiminiz bilişim (ICT/IT) uzmanı istihdam ediyor mu?” sorusuna “Evet” cevabını vermiş olsun. 
Bu durumda F1 faktörünün değeri 1 olacaktır2. “Girişimizde Çalışanlara bilişim teknolojileri ile ilgili 
eğitim veriliyor mu?” sorusunda da “Hayır” yanıtını vermiş ise F2 faktörünün değeri 0 olacaktır. Tablo 
7’ye göre İmalat sektörü için F1 faktörünün ağırlığı %52 ve F2 faktörünün ağırlığı %48 olduğundan bu 
firmanın Çalışanlar ölçütünde dijitalleşme değeri 1 x %52 + 0 x %48 = %52 olacaktır. 
 
Ölçüt 2: İnternet Altyapısı 
Firma “Girişiminizin İnternet erişimi var mı?” sorusuna “Evet” cevabını vermiş olsun. Bu durumda F10 
faktörünün değeri 1 olacaktır. Firma “Girişiminizin abone olduğu en yüksek bağlantı hızı nedir?” 
sorusuna “30-99 Mbit/s” cevabını seçmiş olsun. Bu durumda F13 faktörünün değeri 0.8 olacaktır. İmalat 
sektörü için F10 faktörünün ağırlığı %53 ve F13 faktörünün ağırlığı %47 olduğundan bu firmanın 
İnternet Altyapısı ölçütünde dijitalleşme değeri 1 x %53 + 0.8 x %47 = %90,6 olarak hesaplanmış 
olacaktır. 
 

                                                             
2 Yanıtların değerleri için Ek-7’e bakınız. 

http://btf.bilkent.edu.tr/BTFS/
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Ölçüt 3: E- Devlet 
Firma “Girişiminiz geçtiğimiz yıl kamu kurum/kuruluşlarının web sayfalarından bilgi aldı/indirdi mi?” 
sorusuna “Hayır” cevabı verilmiş olsun. Bu durumda F22 faktörünün değeri 0 olacaktır. Firma 
“Girişiminiz geçtiğimiz yıl kamu kurum/kuruluşlarının web sayfasından form (Adres Beyan Formu, SGK 
bildirim formları, vb) aldı/indirdi mi?” sorusuna “Evet” cevabını seçmiş olsun. Bu durumda F23 
faktörünün değeri 1 olacaktır. “Girişiminiz geçtiğimiz yıl web üzerinden resmi formlar (TUİK anketleri 
vb) doldurdu mu?” sorusuna “Evet” cevabı verilmiş olsun. Bu durumda F24 faktörünün değeri 1 
olacaktır. “Girişiminiz geçtiğimiz yıl web üzerinden KDV beyannamesi verdi mi? Ödeme gerektiyse 
ödemeyi de elektronik olarak yaptı mı?” sorusuna girişim “Evet” cevabını verirse F25 faktörünü değeri 
1 olacaktır. “Girişiminiz geçtiğimiz yıl web üzerinden SGK beyanları verdi mi? Ödeme gerektiyse 
ödemeyi de elektronik olarak yaptı mı?” sorusunu “Evet” olarak cevaplamış olsun. Bu durumda da F26 
faktörünün değeri 1 olacaktır. İmalat sektörü için F22 faktörünün ağırlığı %19, F23 faktörünün ağırlığı 
%19, F24 faktörünün ağırlığı %18, F25 faktörünün ağırlığı %22 ve F26 faktörünün ağırlığı %22 
olduğundan, bu firmanın E-Devlet ölçütünde dijitalleşme değeri 0 x %19 + 1 x %19 + 1 x %18 + 1 x 
%22+1 x %22 = %81 olacaktır. 
 
Ölçüt 4: Sosyal Medya 
Firma “Web sayfasında girişiminizin sosyal medya hesaplarına link bulunuyor mu?” sorusuna “Hayır” 
cevabını vermiş olsun. Bu durumda F21 faktörünün değeri 0 olacaktır. Firma “Girişiminiz Facebook, 
Linkedin gibi sosyal ağlar, bloglar ve twitter gibi mikrobloglar, Youtube, Instagram, Flickr gibi 
multimedya paylaşım siteleri ya da Wiki bazlı bilgi paylaşım siteleri gibi sosyal medya uygulamalarından 
herhangi birini kullanıyor mu?” sorusuna “Evet” cevabını seçtiği durumda F27 faktörünün değeri 1 
olacaktır. İmalat sektörü için F21 faktörünün ağırlığı %51 ve F27 faktörünün ağırlığı %49 olduğundan 
bu firma için Sosyal Medya ölçütünde dijitalleşme oranı 0 x %51 + 1 x %49 = %49 olacaktır. 
 
Ölçüt 5: Bilgi Paylaşımı 
Firma, “Girişiminizde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı kullanılıyor mu?” sorusuna “Evet” 
cevabını vermiş olsun. Bu durumda F29 faktörünün değeri 1 olacaktır. Firma “Girişiminizin Müşteri 
İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımı, müşterilerinize ilişkin bilgileri diğer işlerinizde kullanabilecek 
şekilde toplama, saklama ve kullanma hazır halde tutabiliyor mu?” sorusuna “Evet” cevabını vermiş 
olsun. Bu durumda F31 faktörünün değeri 1 olacaktır. “Girişiminizin Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) 
yazılımı, müşterilerinize ilişkin bilgileri pazarlamaya yönelik amaçlarla analiz edebiliyor mu?” sorusuna 
ise “Hayır” cevabını seçmiş olsun. Böylece F32 faktörünün değeri 0 olacaktır. “Girişiminiz Tedarik Zinciri 
Yönetimi’ne (SCM) dayalı bilgileri müşteri veya tedarikçileri ile elektronik olarak paylaşıyor mu?” 
sorusuna “Hayır” cevabını seçmiş olsun. Dolayısıyla F33 faktörünün değeri 0 olacaktır. İmalat sektörü 
için F29 faktörünün ağırlığı %26, F31 faktörünün ağırlığı %25, F32 faktörünün ağırlığı %25, ve F33 
faktörünün ağırlığı %24 olduğundan bu firma için Bilgi Paylaşımı ölçütü için dijitalleşme oranı 1 x %26 
+ 1 x %25 + 0 x%25 + 0 x %24 = %51 olacaktır. 
 
Ölçüt 6: E-Ticaret 
Firma, “Girişiminizin aktif olarak kullanılan bir web sayfası var mı?” sorusuna “Evet” cevabını vermiş 
olsun. Bu durumda F15 faktörünün değeri 1 olacaktır. Firma “Girişiminizin web sayfasında 
ürün/hizmetler hakkında bilgi ve fiyat listesi var mı?” sorusuna “Evet” cevabını verdiğinde F16 
faktörünün değeri 1 olacaktır. “Girişiminizin web sayfasından çevrimiçi (online) sipariş, rezervasyon ya 
da kayıt alınabiliyor mu? sorusuna “Hayır” cevabını vermiş olsun. Böylece F17 faktörünün değeri 0 
olacaktır. “Girişiminizin web sayfasında online ürün ve hizmetlerinizin siteyi ziyaret eden müşterilerin 
arzusuna göre tasarlanması ya da kişiselleştirilmesi mevcut mu?” sorusuna girişim “Hayır” cevabını 
verirse F18 faktörünü değeri 0 olacaktır. “Girişiminizin web sayfası üzerinden online sipariş takibi 
yapılabiliyor mu?” sorusunu “Hayır” olarak cevaplamış olsun. Bu durumda da F19 faktörünün değeri 0 
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olacaktır. “Girişiminizin web sayfasında düzenli/sürekli ziyaretçileriniz için web sayfanızın içeriği 
kişiselleştirilebiliyor mu?” sorusuna firma “Hayır” cevabını vermiş olsun. Bu durumda F20 faktörünün 
değeri 0 olacaktır. Son olarak, “Girişiminiz geçtiğimiz yıl web siteniz ya da mobil uygulamanız üzerinden 
ürün/hizmet siparişi aldı mı?” sorusunu da “Hayır” olarak cevaplamış olsun. Böylece F40 değeri 0 
olacaktır. “Girişiminiz Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığıyla ürün/hizmet siparişi alıyor mu?” 
sorusuna firma “Hayır” cevabını verilmiş olsun. Bu durumda F44 değeri 0 olacaktır. İmalat sektörü için 
F15 faktörünün ağırlığı %17, F16 faktörünün ağırlığı %15, F17 faktörünün ağırlığı %11, F18 faktörünün 
ağırlığı %11, F19 faktörünün ağırlığı %11, F20 faktörünün ağırlığı %11, F40 faktörünün ağırlığı %13 ve 
F44 faktörünün ağırlığı %11 olduğundan bu firma için E-Ticaret ölçütünde dijitalleşme düzeyi 1 x %17 
+ 1 x %15 + 0 x %11 + 0 x %11+0 x %11+ 0 x %11 +0 x %13 + 0 x %11 = %32 olacaktır. 
 
Sonuç olarak imalat sektöründe yer alan bu firmanın Bilişim Teknolojilerinden Faydalanma Skorunu, 
Tablo 8’de yer alan sektörler için normalize kategori ağırlık değerlerini kullanarak şöyle 
hesaplayabiliriz:  
 BTFS = %52 x %17 +  
   %90,6 x %20 +  
   %81 x 15 +  
   %49 x %16 + 
    %51 x %18 +  
   %32 x %14 
  = %60,61. 
 
Bu değerler http://btf.bilkent.edu.tr/BTFS adresindeki programa girildiğinde, sonuçlar küsuratız 
olarak verildiği için, firmanın BTFS değeri %61 olarak görülecektir. 
 
Örnek firma için ölçütler arasında en düşük değer E-Ticaret konusunda olmuştur. Söz konusu firma, 
örneğin web sayfası üzerinden sipariş takibi yapılabilmesiyle (F19), BTFS skorunu yükseltebilir. 
Örneğin, müşterinin siparişinin üretimin hangi aşamada olduğunu veya sevkiyat durumunu izlemesine 
olanak sağlanabilir. Buna ek olarak müşterilerin web sitesi üzerinden sipariş vermesine olanak 
sağlanmasıyla (F40) BTFS skorunu yükseltmesi mümkündür. 

8 Sektörlerin BTFS Ölçütlerine göre Analizi 
Bu bölümde TÜİK çalışmasında incelenen 11 sektörün BTFS formülünde kullanılan altı ölçüt bazında 
değerlendirilmesi yapılacaktır. Her ölçüt için verilen değer sektördeki firmaların o ölçüte ait faktörden 
aldıkları değerlerin ağırlıklı ortalamaları olarak hesaplanmaktadır. Faktörlerin ağırlık değerleri Tablo 
7’den alınmaktadır. 
 

Ölçüt 1: Çalışanlar 
 
Ölçüt 1’e göre sektörlerin durumu Şekil 24‘de gösterilmiştir. Çalışanların dijitalleşmesi ölçütünde 
incelendiğinde S7 (Bilgi ve iletişim) ve S11 (Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı) 
sektörlerindeki firmaların en üst düzeyde olduğu görülmektedir. Bu durum sektörün doğası gereği hem 
çalışanların önemli bir bölümümün bilişim uzmanı olması hem de çalışanların güncel teknolojik 
gelişmeleri takip etmeleri gereği ile açıklanabilir. Diğer taraftan S3 (İnşaat) ve S10 (İdari ve destek 
hizmet faaliyetleri) sektörlerinde çalışanların dijitalleşmesi en düşük düzeydedir. 
 

http://btf.bilkent.edu.tr/BTFS
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Şekil 24. Ölçüt 1 (Çalışanlar) açısından sektörlerin durumu. 

 
 

Ölçüt 2: Internet Altyapısı 
 
Ölçüt 2’ye göre sektörlerin durumu Şekil 25‘de gösterilmiştir. İnternet altyapısı ölçütünde 
incelendiğinde, sektörler arasında önemli bir fark olmadığı ve tüm sektörlerde, özellikle son yıllarda, 
İnternet Altyapısı ölçütünde dijitalleşmenin %80-90 bandında gerçekleştiği görülmektedir. Özel olarak 
S7 (Bilgi ve iletişim) sektörünün en önde, S3 (İnşaat) sektörünün ise diğer sektörlerin gerisinde kaldığı 
söylenebilir. 
 

 
Şekil 25. Ölçüt 2 (İnternet Altyapısı) açısından sektörlerin durumu. 
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Ölçüt 3: E-Devlet 
 
Ölçüt 3’e göre sektörlerin durumu Şekil 26‘de gösterilmiştir. E-Devlet ölçütünde incelendiğinde 
sektörler arasında önemli bir fark olmadığı ve tüm sektörlerde E-Devlet ölçütünde dijitalleşmenin %60-
90 bandında gerçekleştiği görülmektedir. KDV ve SGK beyannameleri gibi konularda kanuni 
zorunlulukların olmasının bu konuda etkili olduğu görülmektedir. E-Devlet uygulamalarının 
kullanımının, özel olarak S2 (Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı ve su 
temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri) sektörünün en önde, S3 (İnşaat) 
sektörünün ise diğer sektörlerin gerisinde kaldığı söylenebilir. 
 

 
Şekil 26. Ölçüt 3 (E-Devlet) açısından sektörlerin durumu. 

 
Ölçüt 4: Sosyal Medya 
 
Ölçüt 4’e göre sektörlerin durumu Şekil 27‘de gösterilmiştir. Genel olarak tüm sektörlerin sosyal 
medyanın potansiyelini henüz yeterince kullanamadığı görülmektedir. Bu ölçütte sektörler arasında 
önemli farklar bulunmaktadır. Sırasıyla S7 (Bilgi ve iletişim) ve S6 (Konaklama ve yiyecek hizmeti 
faaliyetleri) sektörlerinin sosyal medyayı en iyi şekilde kullandığı, S3 (İnşaat) sektörünün ise diğer 
sektörlerin gerisinde kaldığı söylenebilir. 
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Şekil 27. Ölçüt 4 (Sosyal Medya) açısından sektörlerin durumu. 

 
 

Ölçüt 5: Bilgi Paylaşımı 
 
Ölçüt 5’e göre sektörlerin durumu Şekil 28‘da gösterilmiştir. 2016 yılında bu ölçüt ile ilgili sorular TÜİK 
anketinde yer almamıştır. Şekilde 2016 yılı için verilen değerler 2015 ve 2017 değerlerinin 
ortalamasıdır. Genel olarak tüm sektörlerde firma içi bilgi paylaşımının henüz yeterince sağlanamadığı 
görülmektedir. Bu ölçütte sektörler arasında önemli farklar bulunmamakta olup, tüm sektörlerde 
dijitalleşme %10-40 bandında gerçekleşmektedir. Bunun yanında birçok sektörde yıllar bazında bir 
iyileşme olduğu da gözlenmektedir. S7 (Bilgi ve iletişim) ve S11 (Bilgisayarların ve iletişim araç ve 
gereçlerinin onarımı) sektörlerinin bilgi paylaşımı araçlarının en iyi şekilde kullandığı, S3 (İnşaat) 
sektörünün ise diğer sektörlerin gerisinde kaldığı söylenebilir. 
 

Ölçüt 6: E-Ticaret 
 
Ölçüt 6’ya göre sektörlerin durumu Şekil 29‘de gösterilmiştir. Genel olarak tüm sektörlerin e-ticaretin 
potansiyelini henüz yeterince kullanamadığı görülmektedir. Bu ölçütte sektörler arasında önemli 
farklar bulunmamakta olup, tüm sektörlerde dijitalleşme %15-40 bandında gerçekleşmektedir. S6 
(Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri) sektörünün e-ticareti en iyi şekilde kullandığı, S3 (İnşaat) 
ve S2 (Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı ve su temini; kanalizasyon, atık 
yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri) sektörlerinin ise diğer sektörlerin gerisinde kaldığı söylenebilir. 
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Şekil 28. Ölçüt 5 (Bilgi Paylaşımı) açısından sektörlerin durumu. 

 
 
 

 
Şekil 29. Ölçüt 6 (E-Ticaret) açısından sektörlerin durumu. 
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9 Sektörlerin BTFS Değerlerine göre Analizi 
Bu bölümde TÜİK çalışmasında incelenen 11 sektörün genel olarak BTFS değerlerine göre 
değerlendirilmesi yapılmaktadır. Her sektör için verilen değer o sektörlerin ölçütlerden aldıkları 
değerlerin ağırlıklı ortalamaları olarak hesaplanmaktadır. Her sektör için ölçüt ağırlıkları Tablo 8’den 
alınmaktadır.  
 

 
Şekil 30. Sektörlerin BTFS değerlerine göre karşılaştırması. 

 
Sektörlerin birbirlerine göre karşılaştırması Şekil 30‘de gösterilmiştir. Genel olarak tüm sektörlerin 
2017 yılındaki BTFS değerleri birbirlerine yakın olup, %40-60 bandında kalmaktadır. Son iki yıla ait 
değerlendirmelerde de önemli bir ilerleme gözlenmemiştir. Dolayısıyla, her sektör için bilişim 
teknolojilerinden yararlanma konusunda alınabilecek oldukça yol bulunmaktadır. Özel olarak, S7 (Bilgi 
ve İletişim) ve S11 (Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı) sektörlerinde durumun 
daha iyi, S3 (İnşaat) sektöründe ise daha iyileştirmeye açık olduğu görülmektedir. 

10 Sonuçlar 
Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişim, ürünlerin çeşitliliğindeki ve erişilebilirliğindeki artış, kullanım 
maliyetlerindeki düşüş, toplumların dijitalleşmelerinde hızlı bir artışa neden olmaktadır. Başta devletler 
olmak üzere çok sayıda kurum, özellikle sivil toplum kuruluşları, bu dijital dönüşümü hızlandırmak için 
faaliyet göstermektedir.  
 
Toplumların dönüşümüne benzer şekilde firmaların da çetin rekabet koşullarında varlıklarını 
sürdürebilmeleri için bu dönüşüme ayak uydurmaları gerekmektedir. Devlet ve başta TÜSİAD olmak 
üzere çeşitli kuruluşlar iş dünyasının dijital dönüşümüne katkıda bulunmak için faaliyet göstermektedir. 
Bu faaliyetlerin sonuçlarını değerlendirebilmek ve dönüşümü izleyebilmek için doğru bir şekilde 
ölçülebilmesi gerekmektedir. 
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Bu proje çerçevesinde firmaların bilişim teknolojilerinden faydalanma düzeylerinin belirlenmesi için 
bir skor geliştirilmiştir. Bu skor sistemine “Bilişim Teknolojilerinden Faydalanma Skoru (BTFS)” adı 
verilmiştir. Geliştirilen bu skor sayesinde  

• bir firmanın zaman içinde bilişim teknolojilerinden faydalanma konusunda göstermiş olduğu 
ilerleme,  

• bir grup firmanın (coğrafi bölge veya çalışan sayısı gibi kriterlere göre seçilmiş) durumu 
• bir firmanın kendi sektöründeki ortalamalara göre ne düzeyde olduğu,  
• ülke çapında hangi sektörlerde bilişim teknolojileri kullanımın daha ileri olduğu veya ilerlemeye 

açık olduğu gibi  
mutlak ve göreceli karşılaştırma çalışmaları yapılabilecektir. Bu karşılaştırmalar sayesinde gelişmeye 
açık yönler belirlenebilecek ve gerekli önlemlerin alınması konusunda gereken adımlar atılabilecektir. 
 
TÜİK anketinde sorgulanan faktörler bazında sektörlerin 2017 yılındaki durumu incelendiğinde 
aşağıdaki gözlemler yapılabilir: 

• Firmaların %95’den fazlasında İnternet erişimi mevcuttur. 
• Firmaların %65’den fazlasında aktif olarak kullanılan bir web sayfası bulunmaktadır. 
• Firmaların %80’den fazlası kamu kurum/kuruluşların web sitelerinden bilgi almaktadır. 
• Firmaların %70’den fazlası kamu kurum/kuruluşların web sayfalarından form almaktadır. 
• Firmaların %35’den azının web sayfasında çevrimiçi sipariş, rezervasyon ya da kayıt olanağı 

bulunmaktadır. 
• Firmaların %20’den daha azında web sayfasında çevrimiçi sipariş takibi olanağı bulunmaktadır. 
• Firmaların %25’den azının web sayfasında çevrimiçi ürün ve hizmetlerin siteyi ziyaret eden 

müşterilerin arzusuna göre tasarlanması ya da kişiselleştirilmesi söz konusudur. 
• Firmaların %25’den azında düzenli/sürekli ziyaretçiler için girişimin web sayfasının içeriğinin 

kişiselleştirilmesi mümkündür. 
• Konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri sektörü dışındaki firmaların %20’den azının web 

sitesi ya da mobil uygulamaları üzerinden ürün ya da hizmet siparişi alınmaktadır. 
 
Özet olarak firmaların web sitelerinden ürün ya da hizmet siparişi ve takibi konularında geliştirerek 
bilim teknolojilerinden daha fazla faydalanmaları ve dolayısıyla karlılıklarını artırmaları mümkün 
görünmektedir. 
 
Bu çalışmada geliştirilen skor fonksiyonu için TÜİK tarafından her yıl gerçekleştirilmekte olan 
“Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” anketi esas alınmıştır. Bu ankette yer alan 
sorular TÜİK’in de üyesi olduğu Eurostat tarafından üye ülkelerden yapılan anketlerdeki sorulardan 
oluşmaktadır. 
 
TÜİK anketlerinde sorulan sorular, cevaplayan firmanın bilişim teknolojilerinden ne ölçüde 
yararlandığını ölçmeyi hedeflemektedir. Bu çalışmada TÜİK anketlerinde sorulmakta olan sorular altı 
ölçütte gruplanmıştır. Bu ölçütler şunlardır:  

1. Çalışanlar,  
2. İnternet altyapısı,  
3. E-devlet,  
4. Sosyal Medya,  
5. Bilgi Paylaşımı ve  
6. E-Ticaret.  
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Bir firmanın BTFS değerini ölçmek için önce bu altı ölçütün her birisindeki dijitalleşme değeri 
ölçülmektedir. BTFS değeri ise bu altı ölçütün değerlerinin ağırlıklı ortalaması olarak belirlenmektedir. 
 
Ölçütlerin ağırlıkları ilgili faktörlerin ağırlıklarının ortalaması olarak hesaplanmaktadır. Her bir faktör 
değeri ise TÜİK anketinde tek bir soru ile sorgulanmaktadır. Anketi dolduran firmanın verdiği cevaplar 
0 ile 1 arasına normalize edilmiştir.  
 
Bir firma için dijitalleşmenin, diğer bir deyişle dijital dönüşümün, nedeni karlılığın artırılmasıdır. 
Firmanın içinde bulunduğu sektörün niteliklerine göre farklı bilişim teknolojilerinin karlılığa etkisi de 
farklı olacaktır. Sağlıklı bir skorlama fonksiyonu firmanın içinde bulunduğu sektörü ve bu sektör için 
hangi bilişim teknolojilerinin ne ölçüde karlılığa etkili olduğu bilgisini hesaba katmak zorundadır. Bu 
nedenle BTF olarak ayrı bir anket çalışması gerçekleştirildi. Bu anket için TÜİK anketlerinde kullanılan 
11 sektörü temsil edebilecek ve bilişim teknolojilerini kullanmakta olan ve bu teknolojilerin karlılığa 
etkisini değerlendirebilecek olan 65 firma belirlenmiştir. Bu firmalara, kendi sektörleri için TÜİK 
anketinde sorgulanan konuların karlılığın artmasına olan etkileri sorulmuştur. Söz konusu anket için 
kullanılan soru formu Ek-5 de verilmiştir. Ankette 48 faktörün karlılığın artışına olan etkisi hakkındaki 
algı sorgulanmıştır. Buradan elde edilen bilgilerle her bir bilişim teknolojisinin veya genel olarak 
faktörün her bir sektör için ağırlığı belirlenmiştir. Daha sonra TÜİK veri tabanlarından 2015, 2016 ve 
2017 yıllarında yapılan anketlerin mikro verileri alınmıştır. Her üç yılda da sorulan ve verisi bulunan 
sorular belirlenmiştir. Belirlen 23 faktör de altı ölçütte gruplanarak her sektör için ölçütün ağırlıkları 
belirlenmiştir. BTFS’nin tanımı da bu altı ölçütün ağırlıklı ortalaması olarak yapılmıştır. 
 
Çalışanların dijitalleşmesi ölçütüne göre genel olarak tüm sektörlerin ilerlemeye açık olduğu 
görülmektedir. Özel olarak bilgi ve iletişim sektörü ile bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin 
onarımı sektörlerinde durumun diğer sektörlere göre daha iyi olduğu, ancak inşaat sektörüyle idari ve 
destek hizmet faaliyetleri sektörlerinde durumun zayıf olduğu dikkati çekmektedir. 
 
İnternet altyapısı ölçütünde durumun her sektör için iyi olduğu görülmektedir. Diğer sektörlere oranla, 
bilgi ve iletişim sektöründe durum daha iyi, inşaat sektöründe ise daha geridedir. 
 
E-devlet uygulamalarının kullanılması ölçütünde tüm sektörlerin durumu birbirlerine yakındır. Bu 
ölçüte göre yapılan değerlendirmede elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı ve 
su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörünün en önde olduğu, inşaat 
sektörünün ise diğer sektörlerin gerisinde kaldığı söylenebilir. 
 
Sosyal medya kullanımı ölçütüne göre yapılan değerlendirmede genel olarak tüm sektörlerin bu konuda 
ilerlemeye ihtiyaçları olduğu ve sektörlerin de birbirinden ayrıştığı görülmektedir. Özellikle bilgi ve 
iletişim sektörü ile konaklama ve yiyecek hizmetleri sektörlerinin sosyal medya kullanımı konusunda 
diğer sektörlerin önündedir. Diğer ölçütlerdeki duruma benzer şekilde, bu ölçütte de inşaat sektörü 
geride kalmaktadır. 
 
Bilgi paylaşımı ölçütüne göre yapılan değerlendirmede tüm sektörlerde bilgi teknolojilerinden 
faydalanma konusunda oldukça geride kalındığı görülmektedir. Bu ölçütte de diğer ölçütlerdeki duruma 
benzer şekilde bilgi ve iletişim sektörü ile bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı 
sektörlerinde durumun diğer sektörlere göre daha iyi olduğu, ancak inşaat sektörünün bu konuda zayıf 
olduğu dikkati çekmektedir. 
 
E-ticaret sistemlerinin kullanımı konusundaki ölçüte göre yapılan değerlendirme tüm sektörlerde bilgi 
teknolojilerinden faydalanma konusunda alınacak çok yol olduğunu göstermektedir. Tüm sektörlerin 
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durumu birbirine benzemektedir. Özellikle konaklama ve yiyecek hizmetleri sektörü e-ticaret 
sistemlerinin kullanımı konusunda diğer sektörlerin önündedir. Diğer ölçütlerdeki duruma benzer 
şekilde, bu ölçütte de inşaat sektörü geride kalmaktadır. 
 
Ölçütler bazındaki değerlendirmeler incelendiğinde, sektörler içinde farklılıklar görülse de Türkiye 
genelini değerlendirdiğimizde firmaların özellikle e-ticaret ve bilgi paylaşımı ölçütlerinde 
geliştirilebilecek noktaları olduğu dikkati çekmektedir.  
 
Genel olarak BTFS değerleri incelendiğinde, 2015 -2017 döneminde tüm sektörlerdeki değişimin sınırlı 
olduğu dikkati çekmektedir. 
 
Kalkınma Bakanlığı’nın 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planında da e-ticaret konusuna 
geniş yer verilmiş ve hedef olarak ta Türkiye’nin bir e-ticaret merkezi haline gelmesi amaçlanmıştır. Bu 
sebeple, firmaların ürün ve hizmetlerini İnternet üzerinden sunmasını sağlamak amacıyla eğitim ve 
altyapı desteği sağlanması ve İnternette firmalara yönelik Pazar yerlerinin oluşumu teşvik edilmesi, 
stratejiler ve 2018 hedefleri arasında yer almaktadır. 
 
Tüm sektörler incelendiğinde e-ticaret ölçütünde sadece konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde 
%40’lık dilimin yakalandığı görülmektedir. Detaya inildiğinde, F16, yani web sayfasında ürün/hizmetler 
hakkında bilgi ve fiyat listesi bulunması faktörünün 2017 yılında artış gösterdiği görülmektedir. F17, 
yani web sayfasında online sipariş, rezervasyon bulunması her sektör için uygulanabilir bir faktör 
olmasa da en çok kullanılabileceği konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetlerinde de 35% civarındadır. 
Bu değer devlet tarafından yapılacak teşvikler ve destekler ile artırılabilir. F19 ve F40, yani web 
üzerinden sipariş alınıp takip edilmesi konusu da firmaların %35’den azında mümkün olmaktadır. 
İnternet girişimciliği kültürünün yaygınlaştırılması için yapılacak çalışmaların firmalara ışık tutacağı ve 
dijitalleşmeyi, dolayısıyla bilişim teknolojilerinden yaralanarak karlılıklarını artırılabileceği 
değerlendirilmektedir. 
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Ek-1: Sektör (NACE Rev 2) Detayları 

 
S1 (C): İmalat  
 10  Gıda ürünlerinin imalatı  
 11  İçeceklerin imalatı  
 12  Tütün ürünleri imalatı  
 13  Tekstil ürünlerinin imalatı  
 14  Giyim eşyalarının imalatı  
 15  Deri ve ilgili ürünlerin imalatı  
 16  Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri 

malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı  
 17  Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı  
 18  Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması  
 19  Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı  
 20  Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı  
 21  Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı  
 22  Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı  
 23  Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı  
 24  Ana metal sanayii  
 25  Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)  
 26  Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı  
 27  Elektrikli teçhizat imalatı  
 28  Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı  
 29  Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı  
 30  Diğer ulaşım araçlarının imalatı  
 31  Mobilya imalatı  
 32  Diğer imalatlar  
 33  Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 
 
S2 (D): Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı  
 35  Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 
 35.1   Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı  
 35.2   Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı  
 35.3   Buhar ve iklimlendirme temini  
 
S2 (E): Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri  
 36  Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması  
 37  Kanalizasyon  
 38  Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı  
 39  İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri  
 
S3 (F): İnşaat  
 41  Bina inşaatı  
 42  Bina dışı yapıların inşaatı  
 43  Özel inşaat faaliyetleri 
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S4 (G): Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı  
 45  Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı  
 46  Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)  
 47  Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)  
 
S5 (H): Ulaştırma ve Depolama  
 49  Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı  
 50  Su yolu taşımacılığı  
 51  Hava yolu taşımacılığı  
 52  Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler  
 53  Posta ve kurye faaliyetleri 
 
S6 (I): Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri  
 55  Konaklama  
 56  Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 
 
S7 (J): Bilgi ve İletişim  
 58  Yayımcılık faaliyetleri  
 59  Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama 

faaliyetleri  
 60  Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri  
 61  Telekomünikasyon  
 62  Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler  
 63  Bilgi hizmet faaliyetleri 
 
S8 (L): Gayrimenkul Faaliyetleri  
 68  Gayrimenkul faaliyetleri 
 
S9 (M): Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler  
 69  Hukuk ve muhasebe faaliyetleri  
 70  İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri  
 71  Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri  
 72  Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri  
 73  Reklamcılık ve piyasa araştırması  
 74  Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler  
 75  Veterinerlik hizmetleri 
 
S10 (N): İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 
 77  Kiralama ve leasing faaliyetleri  
 78  İstihdam faaliyetleri  
 79  Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler  
 80  Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri  
 81  Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri  
 82  Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri 
 
S11 (S): Bilgisayarların ve İletişim Araç ve Gereçlerinin Onarımı  
 95.11  Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı  
 95.12  İletişim araç ve gereçlerinin onarımı 
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Ek-2: Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı İstatistikleri Soru Formu, 2015
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Ek-3: Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı İstatistikleri Soru Formu, 2016
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Ek-4: Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı İstatistikleri Soru Formu, 2017
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Ek-5: Girişimlerde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Kriterleri Değerlendirme Anketi 
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Ek-6: Sektör bazında ve ortalama olarak, faktörlerin karlılığa etkisi konusunda 
ortalama algı ve standart sapma değerleri 

 

 
 
 
 
  

Genel

Ort SS Ort SS Ort SS Ort SS Ort SS Ort SS Ort SS Ort SS Ort SS Ort SS Ort SS Ort

1 4.09 0.83 4.67 0.52 4.27 0.65 4.75 0.50 3.75 0.96 4.00 1.41 4.56 1.01 1.67 1.15 3.25 0.96 2.33 1.51 4.67 0.58 3.82

2 3.82 0.40 4.00 0.89 4.55 0.52 4.50 1.00 4.75 0.50 4.25 0.50 4.78 0.67 3.67 0.58 3.75 0.50 3.33 1.03 4.33 0.58 4.16

3 3.64 1.03 3.83 1.17 4.55 0.69 4.25 0.50 4.75 0.50 4.50 1.00 3.89 1.27 2.67 1.15 3.75 0.96 2.33 1.03 4.33 0.58 3.86

4 3.55 1.04 3.17 1.17 3.73 1.19 4.00 0.82 4.50 0.58 4.50 0.58 3.22 1.39 2.67 1.15 3.25 1.26 2.50 1.64 3.67 0.58 3.52

5 4.09 0.94 4.83 0.41 4.45 1.04 4.75 0.50 4.00 1.41 3.25 1.50 3.78 1.48 2.00 1.00 2.25 0.96 2.83 1.47 4.33 0.58 3.69

6 3.91 0.83 4.67 0.52 4.55 0.69 4.50 0.58 4.00 0.82 3.75 1.26 4.00 1.12 2.67 1.15 2.50 0.58 2.83 1.47 4.33 0.58 3.79

7 3.00 1.10 3.50 1.05 3.45 1.21 4.25 0.50 4.25 0.96 4.25 0.50 4.00 1.12 3.67 0.58 2.75 0.96 2.83 1.47 4.33 0.58 3.66

8 2.91 0.94 3.83 0.98 3.91 1.22 4.25 0.50 4.25 0.96 4.25 0.50 4.00 1.22 3.67 0.58 2.75 0.96 2.50 1.22 4.33 0.58 3.70

9 4.00 1.00 4.67 0.52 4.82 0.60 4.75 0.50 4.50 1.00 3.50 0.58 4.22 0.83 3.00 1.73 4.00 1.15 3.17 1.17 4.33 0.58 4.09

10 4.73 0.47 5.00 0.00 4.82 0.40 4.75 0.50 4.75 0.50 5.00 0.00 4.89 0.33 4.67 0.58 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.87

11 4.18 0.60 4.33 0.82 4.00 0.89 4.00 0.82 4.25 0.96 4.25 0.50 4.56 0.73 3.67 1.53 3.50 1.29 4.83 0.41 3.67 1.15 4.11

12 3.91 0.70 4.50 0.84 4.36 0.92 4.50 0.58 4.75 0.50 4.75 0.50 4.44 0.88 3.67 0.58 4.75 0.50 4.83 0.41 4.67 0.58 4.47

13 4.27 0.47 4.67 0.52 4.45 0.82 4.50 0.58 4.50 0.58 5.00 0.00 4.78 0.44 3.67 0.58 4.75 0.50 4.67 0.52 4.67 0.58 4.54

14 3.36 0.92 4.00 0.89 3.55 1.04 3.75 1.26 4.00 0.82 3.00 0.82 4.56 0.53 4.00 0.00 2.50 0.58 4.17 0.98 3.33 1.53 3.66

15 4.45 0.69 3.67 0.82 4.36 0.92 4.25 0.50 4.75 0.50 4.75 0.50 4.89 0.33 4.67 0.58 4.50 0.58 4.50 0.84 5.00 0.00 4.53

16 3.82 1.08 3.50 0.84 3.64 1.36 4.00 1.15 4.50 0.58 4.75 0.50 4.67 0.50 4.00 1.73 4.00 0.82 3.00 1.67 4.00 1.73 3.99

17 2.82 1.54 2.83 1.60 2.64 1.43 3.50 1.91 3.75 0.50 4.50 0.58 3.89 1.17 3.67 0.58 1.75 0.96 2.50 1.52 3.67 1.53 3.23

18 2.82 1.47 3.00 1.67 2.27 1.42 3.75 1.89 3.75 0.96 3.50 0.58 3.78 1.30 3.00 1.73 1.75 0.96 2.33 1.21 4.00 1.73 3.09

19 2.82 1.60 2.83 1.60 2.55 1.37 3.50 1.73 4.00 0.82 4.50 0.58 3.33 1.41 2.00 1.73 1.50 1.00 2.33 1.63 4.00 1.00 3.03

20 2.91 1.45 2.83 1.60 2.55 1.51 3.75 1.89 4.25 0.50 3.00 0.82 3.67 1.32 2.00 1.00 1.50 1.00 1.50 0.55 4.00 1.00 2.90

21 3.73 1.01 2.83 1.47 3.09 1.38 3.00 1.63 3.75 0.96 4.50 0.58 4.67 0.71 4.33 0.58 2.50 1.29 3.83 1.60 3.33 1.53 3.60

22 3.45 1.13 3.67 1.03 3.45 1.37 3.75 0.96 3.75 0.50 3.00 0.82 2.89 1.45 3.33 1.15 2.25 0.50 3.67 1.51 3.00 1.00 3.29

23 3.36 1.03 3.83 1.17 3.64 1.43 3.67 0.58 3.25 0.50 3.25 1.50 2.89 1.45 2.67 1.15 2.25 0.50 3.50 1.64 3.00 1.00 3.21

24 3.27 0.79 3.67 1.21 3.64 1.43 3.50 0.58 3.25 0.96 2.75 1.50 3.22 1.30 2.67 1.15 3.00 0.82 3.83 1.47 3.33 0.58 3.28

25 3.82 0.87 4.50 0.55 4.09 1.22 3.50 0.58 3.75 0.96 3.50 1.29 4.44 0.73 3.33 1.15 3.25 1.26 4.33 1.21 4.67 0.58 3.93

26 3.91 0.83 4.50 0.55 4.00 1.34 3.25 0.96 4.00 1.15 3.50 1.29 4.44 0.73 3.33 1.15 3.25 1.26 4.33 1.21 4.67 0.58 3.93

27 3.64 1.03 3.17 1.33 3.09 1.30 2.75 1.26 3.25 1.26 4.00 0.82 4.44 0.88 4.00 0.00 3.00 1.83 4.00 1.55 3.67 1.15 3.55

28 3.73 1.10 3.00 1.26 3.27 1.42 2.75 1.26 3.50 1.29 3.75 0.50 4.56 0.73 4.00 0.00 3.00 1.83 4.00 1.55 3.67 1.15 3.57

29 4.45 0.93 4.33 1.03 4.55 0.82 4.50 0.58 4.00 1.15 3.50 1.29 4.44 1.33 3.33 1.15 3.50 1.91 3.33 1.86 4.33 1.15 4.03

30 4.18 0.98 4.00 1.55 4.27 0.90 4.00 0.82 4.50 1.00 4.25 0.96 4.89 0.33 4.00 0.00 3.25 2.06 3.33 1.63 4.33 1.15 4.09

31 4.18 0.98 4.17 1.33 4.27 0.79 4.50 0.58 4.00 1.15 4.50 0.58 5.00 0.00 4.33 0.58 3.50 1.91 3.00 1.90 4.67 0.58 4.19

32 4.18 0.98 4.17 1.33 4.45 0.82 4.50 0.58 4.25 0.96 4.50 0.58 4.67 1.00 4.67 0.58 3.75 1.89 3.00 1.90 4.67 0.58 4.25

33 4.09 0.83 3.83 0.75 4.18 0.87 4.50 0.58 4.25 0.96 3.00 0.82 4.22 1.30 3.00 1.73 3.25 1.71 2.50 1.38 4.33 0.58 3.74

34 3.91 0.70 4.00 0.89 3.91 1.04 4.25 0.50 4.25 0.96 3.00 0.82 3.89 1.36 2.67 1.53 3.25 1.71 2.50 1.38 4.00 0.00 3.60

35 4.45 0.69 4.33 0.82 4.45 0.82 4.25 0.96 4.75 0.50 4.25 0.96 4.89 0.33 4.00 1.00 4.00 0.82 4.17 0.98 4.67 0.58 4.38

36 4.82 0.40 4.33 0.82 4.82 0.40 4.25 0.96 5.00 0.00 4.25 0.96 5.00 0.00 4.33 1.15 4.25 1.50 4.00 0.89 4.67 0.58 4.52

37 4.73 0.47 4.33 0.82 4.64 0.67 4.25 0.96 5.00 0.00 4.50 0.58 5.00 0.00 4.00 1.73 3.75 1.26 4.17 0.98 5.00 0.00 4.49

38 4.73 0.47 4.17 0.98 4.73 0.47 4.25 0.96 4.75 0.50 4.75 0.50 4.89 0.33 4.33 1.15 4.00 1.41 4.17 0.98 5.00 0.00 4.52

39 4.27 0.65 4.33 0.82 4.27 1.01 4.00 1.41 4.50 0.58 4.25 0.50 4.44 0.88 3.67 1.53 2.75 0.50 3.83 0.98 5.00 0.00 4.12

40 3.27 1.56 2.67 1.63 2.64 1.43 3.75 1.89 3.75 0.96 5.00 0.00 3.78 1.20 3.00 1.00 2.25 1.26 3.17 1.83 4.33 1.15 3.42

41 3.09 1.38 2.67 1.63 2.82 1.54 3.50 1.73 3.25 0.50 3.50 0.58 3.56 1.51 2.00 1.00 1.50 0.58 2.50 1.64 4.33 0.58 2.97

42 2.91 1.38 2.67 1.63 2.64 1.29 3.50 1.73 3.50 0.58 4.00 0.00 3.56 1.51 2.00 1.00 1.50 0.58 2.00 1.55 4.33 0.58 2.96

43 3.09 1.04 2.83 1.72 2.55 1.29 3.00 1.41 3.75 0.96 3.75 0.96 3.11 1.45 2.00 1.00 1.75 0.50 1.50 1.22 3.67 1.53 2.82

44 2.91 1.64 2.50 1.76 2.27 1.35 3.50 1.73 3.50 0.58 2.25 1.50 3.11 1.69 2.00 1.00 1.75 0.96 1.50 1.22 4.00 1.00 2.66

45 2.64 1.50 2.50 1.76 2.18 1.33 3.50 1.73 3.75 0.50 2.00 1.15 2.89 1.45 1.67 0.58 1.50 0.58 1.50 1.22 4.00 1.73 2.56

46 2.55 1.37 2.50 1.76 2.09 1.14 3.00 1.41 3.50 0.58 2.00 1.15 2.78 1.39 1.67 0.58 1.50 0.58 1.50 1.22 4.00 1.73 2.46

47 2.73 1.56 2.50 1.76 2.45 1.37 4.50 0.58 3.25 0.50 2.00 1.15 3.11 1.54 1.67 0.58 1.75 0.96 1.50 1.22 4.33 1.15 2.71

48 2.73 1.56 2.50 1.76 2.09 1.14 4.50 0.58 3.25 0.50 2.25 1.50 3.00 1.51 1.67 0.58 1.75 0.96 1.50 1.22 4.33 1.15 2.69

S11S5 S6 S7 S8 S9 S10

Fa
kt

ö
r S1 S2 S3 S4
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Ek-7: Ölçütlere ait faktör değerlerinin belirlemesinde kullanılan soruların alternatif 
cevapları ve cevapların değerleri 

Çalışanlar 
       

F1 Girişiminiz bilişim (ICT/IT) uzmanı istihdam ediyor mu?  
Evet 1 

      

 
Hayır 0 

      

F2 Geçtiğimiz yıl çalışanlara bilişim teknolojileri ile ilgili bir eğitim verildi mi?  
Evet 1 

      

 
Hayır 0 

      

Internet Altyapısı 
       

F10 Girişiminizin İnternet erişimi var mı?  
Evet 1 

      

 
Hayır 0 

      

F13 Girişiminizin abone olduğu en yüksek bağlantı hızı nedir?  
2 Mbit/s 0.2 

      

 
2-9 Mbit/s 0.4 

      

 
10-29 Mbit/s 0.6 

      

 
30-99 Mbit/s 0.8 

      

 
100 Mbit/s ve üzeri 1 

      

E-Devlet 
        

F22 Girişiminiz geçtiğimiz yıl kamu kurum/kuruluşlarının web sayfalarından bilgi aldı/indirdi mi?  
Evet 1 

      

 
Hayır 0 

      

F23 Girişiminiz geçtiğimiz yıl kamu kurum/kuruluşlarının web sayfalarından form aldı/indirdi mi?  
Evet 1 

      

 
Hayır 0 

      

F24 Girişiminiz geçtiğimiz yıl kamu kurum/kuruluşlarının web sayfaları üzerinden form doldurdu mu?  
(TÜİK anketleri, Adres Beyan Formu, vb) 

 

 
Evet 1 

      

 
Hayır 0 

      

F25 Girişiminiz geçtiğimiz yıl web sayfaları üzerinden KDV beyannamesi verdi mi?  
Evet 1 

      

 
Hayır 0 

      

F26 Girişiminiz geçtiğimiz yıl web sayfaları üzerinden SGK beyannamesi verdi mi?  
Evet 1 

      

 
Hayır 0 

      

Sosyal Medya 
       

F21 Girişiminizin web sayfasında girişiminizin sosyal medya hesaplarına link bulunuyor mu?  
Evet 1 

      

 
Hayır 0 

      

F27 Girişiminiz Facebook, Linkedin gibi sosyal ağlar, bloglar ve twitter gibi mikrobloglar, Youtube, 
Instagram, Flickr gibi multimedya paylaşım siteleri ya da Wiki bazlı bilgi paylaşım siteleri gibi 
sosyal medya uygulamalarından herhangi birini kullanıyor mu?  

Evet 1 
      

 
Hayır 0 
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Bilgi Paylaşımı 
       

F29 Girişiminizde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı kullanılıyor mu? 
 

 
Evet 1 

      

 
Hayır 0 

      

F31 Girişiminizin Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımı, müşterilerinize ilişkin bilgileri diğer 
işlerinizde kullanabilecek şekilde toplama, saklama ve kullanma hazır halde tutabiliyor mu? 

 

 
Evet 1 

      

 
Hayır 0 

      

F32 Girişiminizin Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımı, müşterilerinize ilişkin bilgileri 
pazarlamaya yönelik amaçlarla analiz edebiliyor mu? 

 

 
Evet 1 

      

 
Hayır 0 

      

F33 Girişiminiz tedarik Zinciri Yönetimi'ne (SCM) dayalı bilgileri müşteri veya tedarikçileri ile 
elektronik olarak paylaşıyor mu?  

 Evet 1        
Hayır 0 

      

E-Ticaret 
        

F15 Girişiminizin aktif olarak kullanılan bir web sayfası var mı?  
Evet 1 

      

 
Hayır 0 

      

F16 Girişiminizin web sayfasında ürün/hizmetler hakkında bilgi ve fiyat listesi var mı?  
Evet 1 

      

 
Hayır 0 

      

F17 Girişiminizin web sayfasından çevrimiçi (online) sipariş, rezervasyon ya da kayıt alınabiliyor mu?  
Evet 1 

      

 
Hayır 0 

      

F18 Girişiminizin web sayfasında online ürün ve hizmetlerinizin siteyi ziyaret eden müşterilerin 
arzusuna göre tasarlanması ya da kişiselleştirilmesi mevcut mu? 

 

 
Evet 1 

      

 
Hayır 0 

      

F19 Girişiminizin web sayfası üzerinden online sipariş takibi yapılabiliyor mu? 
  

 
Evet 1 

      

 
Hayır 0 

      

F20 Girişiminizin web sayfasında düzenli/sürekli ziyaretçileriniz için web sayfanızın içeriği 
kişiselleştirilebiliyor mu? 

 

 
Evet 1 

      

 
Hayır 0 

      

F40 Girişiminiz geçtiğimiz yıl web siteniz ya da mobil uygulamanız üzerinden ürün/hizmet siparişi aldı 
mı? 

 

 
Evet 1 

      

 
Hayır 0 

      

F44 Girişimin geçtiğimiz yıl Elektronik Veri Alışverişi (EDI) aracılığıyla ürün/hizmet siparişi aldı mı? 

 Evet 1       

 Hayır 0       
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Ek-8: Girişimlerde Bilgi Teknolojileri Kullanımı Kriterleri Değerlendirme Anketine 
katılan firmalar 

 
S1: İmalat Sanayi 

Akdaş Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ankara 
Mikropor Makine Sanayi ve Tic. A.Ş., Ankara 
Knauf A.Ş., Ankara 
Zorlu Holding A.Ş., İstanbul 
Arçelik A.Ş., İstanbul 
Ultra Basım San. Ve Tic. A.Ş., Ankara 
Duygu Makine San. ve Tic Ltd. Şti., Ankara 
Man Türkiye A.Ş., Ankara 
Centurion Pharma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara 
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Ankara 
Mundo Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bursa 

 
S2: Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı ve Su temini; kanalizasyon, atık 
yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 

Rönesans Enerji A.Ş., Ankara 
Enova Enerji Üretim A.Ş., Ankara 
Baymina Enerji A.Ş., Ankara 
GAMA Enerji A.Ş., Ankara 
Enerjisa enerji A.Ş., Ankara 
Çalık Enerji A.Ş., Ankara 

 
S3: İnşaat 

Yenigün İnşaat ve Ticaret A.Ş., Ankara 
Uskon Mühendislik A.Ş., Ankara 
Polimeks İnşaat Taah. Ve San. Tic. A.Ş., İstanbul 
Özaltın Holding, Ankara 
Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş., Ankara 
Koloğlu Holding, Ankara 
Tepe Mesa Ortak Girişimi, Ankara 
Prokon Müh. Ve Mşv. A.Ş., Ankara 
TEPE İnşaat San. A.Ş., Ankara 
Bilbak A.Ş., Ankara 
Gelişim Teknik A.Ş., Antalya 

 
S4: Toptan ve perakende ticaret; Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı 

BR Mağazacılık Tic. A.Ş., İzmir 
Emair Havacılık ve Tic. A.Ş., Ankara 
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., İstanbul 
Vestel Şirketler Grubu, Ankara 

 
S5: Ulaştırma ve depolama 

Expeditors İnternational Taş. Tic. A.Ş., Ankara 
Ekol lojistik A.Ş., İstanbul 
Doğruer Group, Ankara 
Murhak Uluslararası Nakliyat Tic. Ltd. Şti., Ankara 
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S6: Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 

Bilintur A.Ş., Ankara 
Sheraton Ankara Hotel, Ankara 
Infinity Beach Hotel, Antalya 
BİLKENT Otel ve Konferans Merkezi, Ankara 

 
S7: Bilgi ve İletişim 

Arvento Mobil sistemler A.Ş., Ankara 
Noktacom Medya İnternet Hiz. San. ve Tic. A.Ş., Ankara 
OBSS Bilişim Bil. Dan. Hiz. Ltd. Şti., İstanbul 
Giltaş Genel Pazarlama ve Ticaret A.Ş., İzmir 
Siemens San. Ve Tic. A.Ş., İstanbul 
Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri A.Ş., İstanbul 
İnteltek A.Ş., Ankara 
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., İstanbul 
Teracity Yazılım, Bursa 
 

S8: Gayrimenkul faaliyetleri 
İncesu Şirketler Grubu, Ankara 
Bilfinger Real Estate Türkiye, İstanbul 
Tepe Emlak Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş., Ankara 

 
S9: Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 

KVM Mühendislik Müşavirlik San. Ve Tic. Ltd. Şti., Ankara 
Okutan Mühendislik, Ankara 
Brand is You Danışmanlık Hizmetleri, İstanbul 
Yapı Kurumsal Akademi Eği. Dan. Ltd. Şti., Ankara 

 
S10: İdari ve destek hizmet faaliyetleri 

Bosfor Turizm İşletmecilik A.Ş., Ankara 
Star Turizm, Ankara 
Alabanda Turizm İnş Tic. A.Ş., Ankara 
HRM İnsan Kaynakları Danışmanlığı A.Ş., Ankara 
Pragma Finansal Danışmanlık Hizmetleri, İstanbul 
SMN Dekorasyon, Ankara 

 
S11: Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı 

NNG Bilgisayar İletişim İth. İhr. Tic.Ltd. Şti., Ankara 
Eliz Bilişim İletişim Ve Elektronik Güv. Sist. Ltd.Şti, Ankara 
Messi Bilişim Tekno. Ltd. Şti., Ankara 
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