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Özet
Bu çalışmanın temel amacı kadın tüketicilerin internetten satın alma davranış sürecini
etkileyen faktörlerin neler olduğunu araştırmak olarak belirlenmiştir. Çalışmada elektronik
ticaret kavramı, internet üzerinden pazarlama kavramı ve süreci, tüketici davranışları
kavramı, özellikleri ve elektronik ticarette satın alma davranışı kavramları detaylı olarak
incelenmiştir. Araştırma kısmında hipotezlerin testi için öncelikle faktör ve güvenilirlik
analizleri yapılmış ardından verilere çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır.
Uygulanan analizler sonucunda internetten satın alma niyeti ile risk ve güvenilirlik
değişkenleri arasında bir ilişki tespit edilmemiş olup uygunluk ve tercih etme değişkenleri
arasında ise bir ilişki tespit edilmiştir Uygunluk değişkeninin internetten satın alma niyetini
pozitif yönde etkilediği, tercih değişkeninin ise negatif yönde etkilediği sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: elektronik ticaret, internetten alışveriş, online tüketici davranışları,
satın alma davranışı, kadınların satın alma davranışı, tüketici satın alma davranışı

ii

Abstract

The basis purpose of this study, to be designated as to research what are the factors that
affect internet purchasing behavior of women consumers. In the study, electronic
commerce concept and process, concept of online marketing, concept of consumer
behaviors, properties and concepts of purchasing behavior in the electronic commerce are
examined detailed. In the research section, to test of hypotheses, first of all factor and
trustworthiness analyses were done and then multilinear regression analysis applied. In
consequence of applied analyses, a relevance was not detected between the intention to buy
from the internet and risk and reliability variables however in case of between the
convenience and preference variables, a relevance was detected. Conclusion was reached
that convenience variable affects the intention to buy from the internet positively, however
in case of preference variable affects negatively.
Key Words: e-commerce, online shopping, online consumer behavior, buying behavior,
female buying behavior, consumer buying behavior
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GİRİŞ
İnternet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler özellikle 2000'li yılların başlarından
büyük bir hız göstermiştir. Yaşanan bu gelişime paralel olarak internet bireylerin ve
işletmelerin hayatında büyük bir yer edinmeye başlamıştır. İnternet bulunduğu ve
gelişmekte olduğu ilk dönemlerde bilgiye ulaşma, haberleşme ve elektronik posta
gönderme gibi temel işlemler için kullanılsa da ilerleyen zamanlarda gerekli teknolojilerin
bulunup kullanılabilir hale gelmesi ile işletmeler için yeni bir iş yapma şeklini ortaya
çıkartmıştır. Tüketiciler için ise eğitim, sosyalleşme, alışveriş yapma gibi değişik amaçlar
için kullanılabilen yeni ve farklı bir mecra haline gelmiştir.
Küreselleşmenin ve iletişim sistemlerinde yaşanan hızlı gelişmelerin etkisi ile
coğrafi sınırlar ortadan kalkmış ve yeni bir ekonomik sistem ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan
bu yeni sistem ile işletmeler için uzaklık kavramı tamamen ortadan kalkmıştır. Özellikle
gün geçtikçe artış gösteren internet kullanım seviyesi düşünüldüğünde dünya üzerindeki
herhangi bir pazar işletmeler için potansiyel pazar haline gelmiştir. Coğrafi sınırlara bağlı
kalmadan iletişim ve bilgi teknolojilerden yararlanarak işletmeler bütün ticari faaliyetlerini
bu ortamda gerçekleştirebilir hale gelmişlerdir. Bunun sonucunda işletmeler rekabet
ortamında avantaj, geniş müşteri potansiyeli, maliyetlerde azalma, çift yönlü iletişim
sağlama gibi birçok avantaj elde etmeye başlamışlardır.
Tüketiciler için internetin sunduğu avantajlar düşünüldüğünde özellikle internet
üzerinden satın alma işleminin istenilen herhangi bir zamanda gerçekleştirilebilir olması ve
bu durumun zaman açısından da büyük tasarruf sağlıyor oluşu büyük önem taşımaktadır.
Ayrıca ürün çeşitliliğinin fazla olması, rekabetçi fiyatlar, eve teslimat imkanı, kolaylık gibi
birçok avantaj da mevcuttur. Ancak bu avantajların yanında halen bazı kadın tüketiciler
internetten alışveriş konusunda bazı çekincelere sahiptir. Gizlilik ile ilgili belirsizlikler,
kredi kartı ile gerçekleştirilen işlemlere duyulan güvensizlik, iade süreci, ürünleri dokunup
incelemeden satın alma gibi faktörler sonucunda kadın tüketiciler internetten satın alma
davranışına mesafeli yaklaşmaktadır.
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Elektronik bir ortamda varlığını sürdürmek isteyen işletmelerin, tüketicilerin
internetten gerçekleştirecekleri bir satın alma öncesinde, satın alma sırasında ve sonrasında
neler yaşayıp nelerden etkilendiğini bilmesi gerekmektedir. Tüketiciyi satın almaya nelerin
teşvik ettiği, satın almayı tetikleyen hangi unsurların daha etkili olduğu veya satın alma
işleminden kaçınmaya nelerin neden olduğu, tüketicide hangi faktörlerin internetten satın
almaya karşı güvensizlik uyandırdığı gibi konuların işletmeler tarafından derinlemesine
incelenmesi gerekmektedir. Tüketicileri satın almaya teşvik eden unsurlar ve satın alma
davranışını olumsuz etkileyen faktörlerin birlikte ele alınması ile geliştirilecek stratejiler
sonucunda tüketiciyi doğru şekilde yakalamak mümkün hale gelebilmektedir.
Hazırlanan bu tez çalışması üç ana bölümden oluşmaktadır. Araştırmanın amacı
kadınların internetten satın alma davranış sürecini etkileyen faktörlerin ortaya konması
olarak belirlenmiştir. Yapılan araştırmada 18 yaş ve üstü internet kullanan 300 kadın
tüketiciden anket yöntemi ile veriler toplanmış ve toplanan bu veriler analiz edilerek
yorumlanmıştır.
Bu doğrultuda birinci bölümde, elektronik ticaret kavramı, tarihsel gelişimi, türleri,
avantaj ve dezavantajlarına yer verilmiştir. Ardından elektronik ticaretin gerekliliği olan
internet üzerinden pazarlama kavramı, gelişimi ve pazarlama sürecinin bütün
basamaklarına detaylı olarak değinilmiştir.
İkinci bölümde ise tüketici davranışları bölümü bulunmaktadır. Burada, tüketici
davranışları kavramı, özellikleri, tüketici davranışını etkileyen faktörler, tüketici satın alma
karar süreci ve elektronik ticarette satın alma davranışı ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.
Son olarak üçüncü bölümde ise kadın tüketicilerin internetten satın alma davranış
sürecini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik yürütülen anket çalışması ve bu
araştırmanın bulgu ve sonuçları yer almaktadır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
1. ELEKTRONİK TİCARET VE İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA ile
İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1 Elektronik Ticaret Kavramı
İnternet, dünya üzerinde bulunan milyonlarca insanın mekan ve zaman sınırı
olmaksızın devamlı iletişim içerisinde bulunduğu bir bilgisayar sistemine verilen isimdir
(Tavmergen, 2002, s. 125). İnternet ilk olarak 1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri
Hükümeti Savunma Bakanlığı tarafından oluşturulan askeri ve akademik bir proje ile
hayata geçmiştir. Oluşturulan bu proje ile ülkede yaşanacak olası bir savaş durumunda
bilgisayarlar arası veri akışı düzenleyerek ülke savunmasını sağlamak ve yaşanması
muhtemel saldırıları engellemek planlanmıştır (Taşlıyan, 2006, s. 18). İnternet ilk
bulunduğu yıllarda sadece askeri ve akademik bir amaçla bulunmuş olsa da ilerleyen
yıllarda farklı alanlarda da kullanılmaya başlanmış, internetin faaliyet alanı ve işlevselliği
de zamanla artmıştır. Böylece internetin sadece iletişim ve bilgiye ulaşma işlevi
değişmiştir. Eğitim, sağlık, devlet işlemleri, bankacılık, eğlence, pazarlama gibi farklı
alanlarda kullanımı yaygınlaşan internet özellikle ticaret alanında da etkin bir şekilde
kullanılmaya başlanmıştır.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler ve değişimler doğrultusunda
metin, ses ve görüntülerin sayısal biçimlere dönüştürülerek işlenmesi, iletilmesi ve
depolanması mümkün hale gelmiştir. Bilgisayar ve internetin günümüzde her alanda
hayatımızın bir parçası ve çağın en önemli iletişim kanalı haline gelmesi ile elektronik
ortamda yapılan ticaret de hem bireyler için hem de işletmeler için stratejik bir öneme
sahip olmuştur (Ekici, 2013, s. 3).
İnternet ve diğer iletişim sistemlerinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve kullanım
oranının artması ile küresel ölçekte yeni bir ekonomik sistem oluşmuştur. İnternetin sahip
3

olduğu hız, etkileşim ve verimlilik ile beraber küreselleşmenin etkisiyle sınırların ortadan
kalkması işletmelerin yeni bir ortamda iş yapar hale gelmesine neden olmuştur. Artık
işletmeler için bulundukları konumun ve uzaklıkların bir önemi kalmamıştır. Böylece
işletmeler coğrafi sınırlardan tamamen bağımsız olan elektronik bir ortamda iş yapar hale
gelmişlerdir. İnternetin ticari amaçlar doğrultusunda kullanılması ile ortaya çıkan bu yeni
ticaret biçimi elektronik ticaret olarak adlandırılmıştır (Sayılı ve Büyükköroğlu, 2012, s.
247).
1.1.1 Elektronik Ticaretin Tanımı ve Kapsamı
Ticaret ifadesi kavramsal olarak kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği
anlamına gelmektedir. Tarih boyunca çeşitli şekillerde gerçekleşen ticaret zaman içerisinde
gelişmiş ve günümüzdeki halini almıştır. Bilgisayar teknolojisi, finans, nakliye, kitle
iletişim araçlarında yaşanan gelişmeler ile dijital destekli bir ortamda web ve internetin
kullanılması ile ticari işlemler elektronik bir ortamda da gerçekleşmeye başlamıştır (Özbay
ve Devrim, 2000, ss. 12-14). Elektronik ticaret geçmiş yüzyıllarda bulunmuş bütün
teknolojilerden farklı ve daha güçlü bir yapıya sahiptir. Elektronik ticaret teknolojileri
ticarette daha önce görülmemiş bazı değişiklerin oluşmasına neden olmuştur (Laudon &
Traver, 2008, s. 79).
Elektronik ticaret, yeni bir kavram olmasına karş ın, geçerli olan esas ve ilkeler
bakımından, geleneksel ticari yöntemlerle benzerlikler içermekte ve geleneksel ticarete bir
alternatif oluş turmaktan çok, onu bütünleyen ve birçok açıdan kolaylaş tıran bir yöntem
olarak görülmektedir. Elektronik ticaretin geniş bir kapsamı olup belli sınırlara sahip
olmaması ve sürekli gelişen bir sistem olması nedeniyle tanımlamakta zorlanılmakta ve
standart bir tanımı yapılamamaktadır. Dolayısıyla, bir elektronik iletiş imde, elektronik
ticaretin nerede baş layıp nerede bittiğini belirlemek oldukça güçtür. Bu nedenle, en geniş
anlamıyla, herhangi bir ticari sonuç doğuran bir elektronik iletiş im, elektronik ticaret olarak
kabul edilebilmektedir (Budak, 2010, s. 112).
Elektronik ticaret, hem bireyleri hem de kuruluş ları ilgilendiren, iletiş im standartları
belli telekomünikasyon ağları üzerinden ses, video, yazılı metin gibi verilerin sayısal olarak
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iş lenmesini ve iletimi yoluyla fiziksel değiş tokuş iş lemine gerek kalmadan tarafların
iletiş im kurabildikleri ve bir değer yaratmayı amaçlayan ekonomik iş lemlerin bütününe
verilen addır (Erdağ ve Batuman, 2006, s. 1).
Elektronik ticaret ile ilgili yapılan çalışmalar ve literatür incelendiğinde karşılaşılan
farklı tanımlamalar mevcuttur. Küresel örgütler, kuruluşlar ve ülkeler de genel olarak
elektronik ticareti kendi ilgi alanları doğrultusunda incelemiş ve tanımlamıştır. İktisadi
İşbirliği ve Çalışma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Uluslararası Ticaret
Merkezi (ITC) ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)
elektronik ticaret ile ilgili çalışmalarını sürdüren başlıca küresel kuruluşlardır.
WTO'nun yaptığı tanıma göre elektronik ticaret; mal ve hizmetlerin üretim,
pazarlama, satış, ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır
(http://www.wto.org).
ITC, elektronik ticareti mal ve hizmetlerin dağıtım ve pazarlama satış işlemlerinin
elektronik bir otamda yapılması şeklinde tanımlamaktadır. (Bucaklı, 2007, s. 42)
1997 yılında OECD, sayısallaştırılmış tüm yazılı metin, ses ve görüntünün işlenmesi
ve iletilmesiyle kişileri ve kurumları ilgilendiren tüm ticari işlemleri elektronik ticaret
olarak tanımlamış ve elektronik ticaretin aşamalarını şu şekilde ortaya koymuştur;
(Korkmaz, 2002, s. 51)
- Ticaret öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve araştırma yürütmesi,
- Firmaların elektronik ortamda buluşması,
- Ödeme sürecinin yerine getirilmesi,
- Taahhüdün yerine getirilmesi, mal veya hizmetin müşteriye teslimi,
- Satış sonrası bakım, destek, vb. hizmetlerin temin edilmesi.
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UNCTAD'ın yaptığı tanıma göre elektronik ticaret; mal ve hizmetlerin bilgisayar
aracılığındaki internet ve diğer ağlar üzerinden yapılan farklı ekonomik birimler arası alım
veya satımıdır (Bucaklı, 2007, s. 43).
İhracat Geliş tirme Etüt Merkezi (İGEME) elektronik ticareti; doğrudan fiziksel
bağlantı kurmaya ya da fiziksel değiş tokuş iş lemine gerek kalmadan, tarafların ekonomik
olarak iletiş im kurdukları her türlü iş etkinliği şeklinde tanımlamıştır.
Görüldüğü üzere elektronik ticaretin birçok farklı tanımı yapılmıştır ancak yapılan
bütün bu tanımlardan yola çıkarak elektronik ticareti; ticari ilişkileri çevrimiçi bir ortamda
kurmak, yönetmek ve geliştirmek şeklinde tanımlamak mümkündür (Kienan, 2002, s. 4).
Elektronik ticaret ile bilgisayar ağları üzerinden her türlü ürün ve hizmet tasarımı,
üretimi, tanıtımı ve bunlarla ilgili ticari işlemler yapılabilmektedir. Dolayısıyla elektronik
ticaretin sınırlarını belirlemek zor olsa da elektronik ticaret ile yapılabilecek iş ve ticaret
aktiviteleri yani elektronik ticaretin kapsamı şu şekilde sıralanabilir (Ekici, 2013, ss. 4142):
- Ürün ve hizmetlerin elektronik alışverişi,
- Üretim planlaması yapma ve üretim zinciri oluşturma,
- Tanıtım, reklam ve bilgilendirme,
- Sipariş verme,
- Anlaşma yapma,
- Elektronik banka işlemleri ve fon transferleri,
- Elektronik konşimento gönderme,
- Gümrükleme,
- Elektronik ortamda üretim izleme,
- Elektronik ortamda sevkiyat izleme,
- Ortak tasarım geliştirme ve mühendislik,
- Elektronik ortamda kamu alımları,
- Elektronik Para ile ilgili işlemler,
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- Elektronik hisse alışverişi ve borsa,
- Ticari kayıtların tutulması ve izlenmesi,
- Doğrudan tüketiciye pazarlama,
- Sayısal imza, elektronik noter vb. Güvenilir Üçüncü Taraf işlemleri,
- Sayısal içeriğin anında dağıtımı,
- Anında bilgi oluşturma ve aktarma,
- Elektronik ortamda vergilendirme,
- Fikri mülkiyet haklarının transferi.
Elektronik ticaretin önemi ve kullanım oranı hem küresel boyutta hem de ülkemizde
giderek artmaktadır. Elektronik ticaret işlemlerinin de içerisinde yer aldığı internet
kullanım oranlarına bakıldığında 2016 yılında yaklaşık olarak 7,5 milyar olan dünya
nüfusunun 3,6 milyarı yani %49.2'si internet kullanıcısı haline gelmiştir. Ülkemizin ise
2016 yılı verilerine göre 80,2 milyon olan toplam nüfusunun 46,1 milyonu yani %57.5'i
aktif olarak internet kullanmaktadır. (http://www.internetworldstats.com/europa2.htm#tr,
Erişim Tarihi: 05.01.2017)
Elektronik ticaret geçmişi en eski olan ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. 2014
yılı rakamlarına göre elektronik ticaret satışlarının 345 milyar dolar civarında olduğu
görülmektedir (Aydın ve Derer, 2015, s. 130).
Bankalararası Kart Merkezi tarafından internetten yapılan kartlı ödeme işlemleri
raporu verilerine göre Türkiye'de 2016 yılında yerli kartların yurt içi ve yurt dışı toplam
kullanım işlem adedi 306.851.459 işlem tutarı ise 68.883,49 milyon tl'dir. Yerli ve yabancı
kartların yurt içi kullanımı işlem adedi toplam 263.969.971, işlem tutarı ise 68.368,52
milyon tl'dir (Bankalararası Kart Merkezi, 2016).
1.1.2 Elektronik Ticaretin Tarihsel Gelişimi
Elektronik ticaretin tarihsel gelişim süresince iki önemli gelişmenin büyük etkisinin
olduğu görülmektedir. İlk olarak, bilgisayar ve internet gibi iletişim ve haberleşmeyi
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kolaylaştıran bilişim teknolojisi araçlarında yaşanan gelişim büyük önem taşımaktadır.
İkinci olarak küreselleşmenin yaşanmasıyla dünyanın açık bir pazar haline gelerek
sınırların ortadan kalkmasından söz edilebilir (Ersoy, 1999, s. 36).
Elektronik ticaretin altyapısını oluşturan araçlar bilişim teknolojisinin gelişimi ile
ortaya çıkmış ürünlerdir. Bilgisayar, internet, internet bağlantısı için gerekli olan
telekomünikasyon hizmetleri ve yazılımsal ihtiyaçlar bilişim teknolojisinin birer ürünüdür.
Bu ürünlerin üretimi ve gelişimi ile elektronik ticaretin ortaya çıkışı ve gelişimi arasında
doğrudan bir bağlantı söz konusudur (Coşkun, 2004, s. 249).
Küreselleşme kavramı ile ekonomik anlamda değişimler yaşanmıştır ve yaşanan bu
değişimler ile dünyanın herhangi bir noktasında ürün üreterek üretilen bu ürünün yine
dünyanın herhangi bir noktasına satışı mümkün hale gelmiştir. Yaşanan bu gelişmelere
paralel olarak rekabet yapısı da değişmiştir. Ortaya çıkan bu yeni rekabet ortamında başarılı
olabilmek ve varlığını sürdürmek isteyen firmalar için yeni tüketicilerin bulunduğu yeni
pazarlara ulaşmada elektronik ticaret devreye girmiştir (Taşlıyan, 2006, ss. 6-7).
İnternetin bulunması ve geliştirilmesinin ardından takip eden süreçte 1990'lı yıllarda
kişisel bilgisayarların da piyasaya sürülmesi ile beraber internet kullanımı geniş bir kitleye
yayılmıştır. İnternetin bu şekilde geniş bir kitleye ulaşması ve dünya üzerindeki herhangi
bir noktadan her an kullanılabilmesi ile ticari faaliyetlerin internet üzerinden
gerçekleştirilmesine uygun ortam hazırlanmıştır (Aksoy, 2006, s. 13).
Yaşanan gelişmeler ile internetin bulunduğu dönemlerdeki kullanım amacı ve
kullanıcı kitlesi hızla değişmiştir. Sayısı her geçen gün artan yüzbinlerce insan kendi kişisel
bilgisayarları ile evlerinde bulunan internet hatları sayesinde internete bağlanabilir ve o
dönemde internetin sunduğu elektronik posta, aranılan bilgiye ulaşma gibi olanakları aktif
bir şekilde kullanır hale gelmişlerdir. Büyük bir kullanıcı kitlesine sahip bu yeni platform
kullanıcıların olduğu kadar işletmelerin de ilgisini çekmiştir. İşletmeler potansiyel ve
mevcut müşterilerine ulaşmak bununla beraber uluslararası pazarda da etkin olabilmek için
internetin sunduğu ticari olanaklardan faydalanmaya başlamışlardır. İşletmeler o dönem
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mevcut teknolojik imkanlar doğrultusunda ilk olarak kendileri hakkında bilgiler vererek
ürünlerini internet aracılığı ile tanıtmaya başlamışlardır. Dönemin teknolojik şartlarına göre
henüz ticari işlemler gerçekleştirilemese de internet yeni bir pazarlama mecrası olarak
işletmelerin hayatına dahil olmuştur. İlerleyen zamanlarda Web sayfalarına kendileri ve
ürünleri hakkında bilgi veren içerikler dışında bulundukları platformu daha etkin
kullanabilecekleri yeni teknolojik gelişmelerin yaşanmasıyla internetten ticaret yapmaya
elverişli bir altyapı hazır hale gelmiştir (Fidanlıgül, 2006, s. 18).
20. yüzyılın sonlarına doğru ağ ve internet teknolojilerinin gelişimi ile yaşanan
değişimler doğrultusunda ilk kez bir Web sayfası aracılığıyla 1993 yılında ticari
faaliyetlere başlanmış ve elektronik ticaretin dünyanın lider gücü haline gelmesinin
adımları atılmıştır (Boone & Kurtz, 2004, s. 140).
Küresel anlamda elektronik ticaretin en büyük öncü sitesi 1995 yılında Jeff Bezos
tarafından kurulan Amazon.com'dur. Jeff Bezos, Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimi
ve Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yatırım bankacılığı alanında
çalışmaya başlamıştır. İnternetin yıllık büyüme oranında beklenen artış ile ilgili bir raporu
incelerken perakende alanında herhangi bir tecrübesi olmamasına rağmen bu alana
yönelmeye karar vermiştir (Krishnamurthy, 2002, s. 1). İnternette satılması muhtemel yirmi
ürünün listesini çıkartarak başlangıç aşamasında satacağı ürünü belirlemeye çalışmış daha
sonra bu listeyi disk, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı, video ve kitap olarak
daraltmıştır. Ve bütün bu incelemeler sonucunda internetten satmak için düşük fiyat
sunmanın mümkün olduğu, diğer ürünlere göre satışının ve dağıtımının daha kolay olduğu
kitapları seçmiştir. (http://www.fundinguniverse.com/company-histories/amazon-com-inchistory/, Erişim Tarihi: 08.10.2016) Bugün milyonlarca müşteriye hizmet veren elektronik
ticaretin öncülerinden Amazon.com bu şekilde kurulmuş ve internetten satış için birçok
firmaya öncü olmuştur.
Küresel boyutta yaşanan bu değişim ve gelişmelerin ülkemize de yansıması da uzun
sürmemiştir. Türkiye'de ilk elektronik ticaret uygulaması, 1996 yılının 2. yarısında
hazırlanan ve 1997 yılında hizmete sunulan Remzi Kitabevi'nin elektronik ticaret sitesidir.
İnternet ve uygulamalarının ülkemizde yeni yeni yaygınlık kazanmaya başladığı 1996
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yılında, işletmelerin internetle ilgili konularda bilgi yetersizliğinden kaynaklanan
şüphelerinin oldukça fazla olduğu bilinmektedir. Remzi Kitabevi'nin bu dönemde internet
ve elektronik ticaret ile ilgili atılımı oldukça güç bir sürecin sonucunda ortaya çıkmıştır
(Aslan, 2005, s. 87).
1.1.3 Elektronik Ticaret Türleri
Elektronik ticaretin türleri ile ilgili farklı kaynaklarda farklı yaklaşımlar mevcuttur.
En yaygın kullanılan yaklaşım taraflara göre bir ayrımda bulunmaktır.
1.1.3.1 Taraflarına Göre Elektronik Ticaret Türleri
Elektronik ticaretin taraflarına göre türleri belirtilirken taraf olarak işletmelerden,
tüketicilerden ve devlet kuruluşlarından bahsedilmektedir. Elektronik ortamda yapılan mal
ve hizmet ticaretleri bu taraflar arasında gerçekleşmektedir ve altı farklı türü mevcuttur.
- İşletmeden işletmeye elektronik ticaret,
B2B (Business-to-Business)
- İşletmeden tüketiciye elektronik ticaret,
B2C (Business-to-Consumer)
- İşletmeden devlete elektronik ticaret,
B2G (Business-to-Goverment)
- Tüketiciden tüketiciye elektornik ticaret,
C2C (Consumer-to-Consumer)
- Tüketiciden işletmeye elektronik ticaret,
C2B (Consumer-to-Business)
- Tüketiciden devlete delektronik ticaret,
C2G (Consumer-to-Goverment)
1.1.3.1.1 İşletmeden İşletmeye Elektronik Ticaret (B2B)
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İş letmeden işletmeye elektronik ticaret, işletmelerin kendi aralarında yaptıkları mal
ve hizmet alışverişinin internet ortamında gerçekleşen haline verilen isimdir. Bu işlemler
şirket içi veya şirketler arası olabilmektedir. Bir ürün veya hizmeti talep eden ve bu talebi
karşılan taraf birer işletmedir.
B2B elektronik ticarette yapılan işlemler işletmelerin ticari iş ortakları olan bayiler,
tedarikçiler, distribütörler ve aracılar arasında elektronik ortamda gerçekleşen ürünlerin
siparişinden satış sonrası servisine kadar geçen bütün süreci kapsamaktadır
(Küçükyılmazlar, 2006, s. 11). Şirketlerin işlem hacimlerinin tüketicilere oranla daha fazla
olması nedeniyle elektronik ticaret türleri arasında en büyük paya B2B faaliyetler sahiptir.
Yaklaşık olarak elektronik ticaret hacminin %80'lik dilimine sahip olduğu söylenmektedir
(Civelek ve Sözer, 2003, s. 124).
İşletmelerin birbiri arasında gerçekleştirdikleri işlemlerde elektronik ticareti tercih
etmelerinin en temel nedeni maliyetlerin azlığı ve verimliliğin fazla olmasıdır. Bütün
işlemler elektronik bir ortamda gerçekleşmektedir. Bu nedenle bütün süreç içerisinde
yaşanan yönetimsel maliyetler daha azdır. Oluşabilecek hatalar ve bu hatalardan dolayı
ortaya çıkacak zararlar minimum düzeydedir. İnsan gücüne gereksinim daha azdır. Üretim
ve pazarlama sürecinde yaşanan hız ile verimlilik ise daha fazladır (Taşlıyan, 2006, s. 81).
B2B elektronik ticaret çalışmalarını başarılı bir şekilde gerçekleştiren yabancı ve
yerli birçok işletme mevcuttur. Cisco System ve Alibaba dünyadaki başarılı örneklerdendir.
Ülkemizde ise Arçelik'in bayileri ile uyguladığı sistem B2B elektronik ticarete örnek
gösterilebilir.
1.1.3.1.2 İşletmeden Tüketiciye Elektronik Ticaret (B2C)
İş letmeden tüketiciye elektronik ticaret, herhangi bir firmanın; ürünlerini,
özelliklerini ve fiyatlarını adeta mağaza vitrinindeymiş gibi rengarenk olarak web
sayfalarında tanıtması ve alternatifli ödeme yöntemleri sağlayarak tüketicinin bilgisayar
baş ından ayrılmadan satın aldığı ürünleri kapısına kadar teslim etmesidir (Küçükgörkey,
2002, s. 874).
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B2C elektronik ticaret doğrudan işletmeler ile bireysel tüketiciler arasında
gerçekleşmektedir. Tüketiciler elektronik bir ortamda işletmelerin sunduğu her türlü mal
(kitap, kıyafet, yiyecek, araba, mobilya vb.) ve hizmete (bankacılık, sigortacılık, elektronik
ödeme, danışmanlık, borsa işlemleri vb.) ulaşıp satın almaktadırlar.
İşletmelerin tüketiciye ulaşmada elektronik ticareti tercih etmelenerinin nedenleri
arasında tüketicinin yedi gün yirmi dört saat dünya üzerindeki herhangi bir noktadan
mağazaya ulaşabilmesi, mağaza açma maliyetinin geleneksele göre daha az olması ve stok
takibindeki kolaylık gibi nedenler yer almaktadır. Aynı zamanda B2C elektronik ticaret ile
işletmeler için yeni bir satış kanalı da ortaya çıkmıştır. Bu satış kanalı sayesinde işletmeler
yeni pazarlara ve tüketicilere ulaşırken aynı zamanda mevcut pazarlarının ve tüketicilerinin
de genişlemesi mümkün hale gelmiştir.
B2C elektronik ticaret çalışmalarını başarılı bir şekilde gerçekleştiren yabancı ve
yerli birçok işletme mevcuttur. Birden fazla ürün kategorisine sahip Amazon ve moda
alanına odaklanmış Asos dünyadaki başarılı örneklerdendir. Ülkemizde ise Hepsiburada,
Morhipo ve Trendyol B2C elektronik ticarete örnek gösterilebilir.
1.1.3.1.3 İşletmeden Devlete Elektronik Ticaret (B2G)
İş letmeden devlete elektronik ticaret, işletmeler ve devlete bağlı kurumlar arasında
elektronik ortamda gerçekleşen ticari işlemleri ve haberleşme sürecini kapsamaktadır.
Vergi, sosyal güvenlik ve gümrük işlemleri, elektronik noter ve imza, devlet ihaleleri ve
alınan izinler B2G elektronik ticarete örnek gösterilebilir.

1.1.3.1.4 Tüketiciden Tüketiciye Elektronik Ticaret (C2C)
Tüketiciden tüketiciye elektronik ticaret, bir tüketicinin ihtiyaçlarını yine başka bir
tüketiciden elektronik ortamda karşılamasıdır. Bu ticaretin kapsamında herhangi bir ürün
veya hizmetin servisi olabilir ve bu satış işlemleri üçüncü parti aracı bir işletme üzerinden
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gerçekleşmektedir. Bu aracı işletmelerin sundukları online platformlara satmak istedikleri
ürünlerini ekleyen tüketiciler ürünlerini başka tüketicilere satmayı amaçlamaktadırlar. Bu
sitelerde satıcı olan tüketicinin belirlediği sabit fiyat üzerinden veya açık arttırma usülü ile
satışlar yapılmaktadır. Dünya üzerinde bu sistemin bilinen en büyük örneği ebay.com'dur.
Daha önceden ülkemizde ikinci el ürünlere mesafeli bir yaklaşım olsa da özellikle
son yıllarda ikinci el alışveriş platformlarında bir artış yaşanmaktadır. Araba, beyaz eşya,
cep telefonu gibi ürünlerde ikinci el kullanımı yaygınlaşırken artık tüketiciler
kullanmadıkları kıyafet, ayakkabı, aksesuar gibi ürünlerini de internetten başka tüketicilere
satar hale gelmişlerdir. Ülkemizde bu alanda en çok bilinen internet sitesi gittigidiyor.com,
n11.com ve sahibinden.com'dur.
1.1.3.1.5 Tüketiciden İşletmeye Elektronik Ticaret (C2B)
Tüketiciden işletmeye elektronik ticaret ile tüketiciler tarafından işletmelere bir ürün
veya hizmetin satışı gerçekleşmektedir. Satıcı taraf genelde işletmeler olarak düşünülse de
bazı durumlarda tüketiciler de satıcı konumuna geçebilmektedirler.
Özellikle günümüzde blog, video ve fotoğraf paylaşım sitelerinde tüketiciden işletmeye
yapılan elektronik ticaret türlerine örnekler görmek mümkündür. Binlerce okuyucu
kitlesine sahip olan blog yazarları, bloglarında tanıtacakları ürünler veya bloglarına
yerleştirecekleri reklamlar için şirketlerden ödeme almaktadırlar.
Ayrıca C2B elektronik ticaret, tüketicilerin işletmelere teklif sunması ile de
gerçekleşebilmektedir (Özmen, 2009, s. 126). Priceline tarafından geliştirilen bu modelde
tüketiciler ürün veya hizmetlere belirledikleri fiyat tekliflerini verirler. Şirketler verilen bu
teklifleri değerlendirerek kendilerine uygun gördükleri teklifleri satışa döndürürler.
Genellikle priceline.com gibi aracılar üzerinden yürütülen bu elektronik ticaret şekli oteller,
havayolu şirketleri ve seyehat ajanteleri tarafından sıklıkla kullanılmaktadır (Özmen, 2009,
s. 132).
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1.1.3.1.6 Tüketiciden Devlete Elektronik Ticaret (C2G)

Tüketiciden devlete elektronik ticaret, tüketicilerin devlet bünyesindeki kurumlar ile
ilgili işlemlerini elektronik bir ortamda gerçekleştirmesidir. Diğer elektronik ticaret
türlerinden farklı olarak ticari bir amaç güdülmemekte sadece kamu yararı esas
alınmaktadır. Burada amaç geleneksel yollarla sağlanan hizmetlerin daha kolay, kaliteli,
hızlı ve ekonomik olarak tüketicilere ulaştırılmasıdır (Mankan, 2011, s. 47). Vergi
ödemeleri, ehliyet ve pasaport başvuruları, prim ödemeleri, sınav sonuçlarının duyurulması
C2G elektronik ticarete örnek gösterilebilir.

Devlet ve tüketicilerin elektronik bir ortamda bir araya gelmesi ile kamu
kuruluşlarında sıra beklemeden bilgisayarlar aracılığıyla kolay ve hızlı şekilde işlemlerin
yapılması, kamu kuruluşlarındaki personel sayısı ve giderlerinde dolayısıyla da
maliyetlerde bir azalma yaşanması, işlemlerin şeffaf ve standart hale gelmesi ve böylece
yaşanması muhtemel yolsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır (Taşlıyan, 2006, s.
87).
1.1.4 Elektronik Ticaretin Avantaj ve Dezavantajları
Elektronik ticaretin işletmeler açısından avantajları ve dezavantajları mevcuttur.
Sırası ile elektronik ticaretin işletmeler açısından avantajları ardından elektronik ticaretin
işletmeler açısından dezavantajları incelenecektir.
1.1.4.1 Elektronik Ticaretin İşletmelere Avantajları
- Elektronik ticaret, işletmeler açısından maliyetlerde azaltmalar meydana getirmiştir.
Ürünleri fiyatlandırma sürecindeki maliyetler, iş gücü gereksinimindeki azalma ve insan
kaynaklı oluşabilecek hatalar en aza indirgenmiştir. Özellikle sosyal medya kullanımındaki
artış ile işletmelerin pazarlama giderlerinde de azalmalar mümkündür.
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- Elektronik ticaret ile işletmeler coğrafi uzaklık ve maliyet gibi nedenler ile
ulaşamadıkları pazarlara ulaşabilir hale gelmiş, uluslararası alanda pazarlarını genişletebilme
imkanı bulmuşlardır.
- Uluslararası pazarlarda daha hızlı, kolay ve az maliyet ile yer edinen işletmelerin
ihraç potansiyelleri artmaktadır.
- İşletmelerin sunduğu ürün ve hizmetler günün her saati dünya üzerindeki herhangi
bir noktadan ulaşılabilir hale gelmiştir.
- Geleneksel mağazacılıkta faaliyet gösteren işletmeler elektronik ticaret ile yeni bir
satış kanalına da dahil olarak satışlarını, marka bilinirliklerini ve gelirlerini arttırma
imkanına sahip olmuşlardır.
- Fiziksel olarak herhangi bir mağazası bulunmayan işletmeler ticari hayatlarına
elektronik ticaret ile başlayıp satış ve bilinirlikte istenilen düzeye ulaştıklarında fiziksel
ortamda bir mağaza açabilmektedirler.
- Elektronik ticaret ile işletmeler için pazara giriş engelleri azalmıştır. Fiziksel bir
ortamda mağaza açmaktan daha az sermaye masrafı ortaya çıkmaktadır.
- Küçük ve orta büyüklüklükteki işletmeler ürün ve hizmetlerini daha az maliyet ile
daha geniş bir kitleye ulaştırabilmektedir. Böylece büyük şirketler ile rekabet edebilir hale
gelmişlerdir.
- Şirketler için hammadde tedariği konusunda alternatiflere ulaşım daha kolay ve
seçenekler daha fazla hale gelmiştir.
- Elektronik ticaret niş alanlara yönelmiş firmalar açısından elverişli bir ortamdır.
- Elektronik ticaret ile satın alma ve ödeme süreçleri daha kısa sürmektedir.
- Elektronik ticaretin sahip olduğu müşteri bilgi sistemi sayesinde müşterilerin
demografik özellikleri, satın alma davranışları, satın alma sürecinde nasıl hareket ettikleri,
satın alma sırasında nelerden etkilendikleri, alışveriş alışkanlıkları gibi bilgiler artık
şirketler için ulaşılabilir bilgiler olmuştur.
- Elektronik ticarette gerçekleştirilen satışlar sonucu elde edilen bilgiler
doğrultusunda tüketicileri belirli gruplara ayırıp bu grupların istek ve ihtiyaçları
doğrultusunda teklifler, satış promosyonları ve kampanyalar hazırlamak mümkündür.
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- Ürün satışlarının elektronik bir ortamda gerçekleşmesi sonucu satış dataları daha
sistematik bir şekilde toplanmakta ve işletmelere ürünlerin talep durumları hakkında bilgi
vermektedir.
- İşletmelerin stok kontrolü kolaylaşmış böylece tedarik zincirinde yaşanan verimsiz
durumlar en aza indirgenmiştir.
- Hedef kitlenin bulunduğu ortamlarda varlığını gösteren işletmeler hedef kitlesindeki
tüketicilere daha kolay ulaşabilmektedir.
1.1.4.2 Elektronik Ticaretin İşletmelere Dezavantajları
- Elektronik ticaret ile ilgili teknolojik, finansman ve mevzuat konularında
işletmelerin altyapı eksiklikleri mevcuttur.
- Tüketicilerin elektronik ticarete karşı sahip oldukları ön yargılar ve güvensizlik
duygusu işletmelerin önündeki bir engeldir.
- Elektronik ticaret ile ilgili hukuki mevzuatta hala belirsiz noktaların olması ve
işletmelerin bu durumlar karşısında nasıl hareket edeceğini bilememesi bir dezavantajdır.
- Elektronik ticaretin gerçekleştirilmesi için uygun ortamı sunan internetin
dinamikleri sürekli gelişmekte ve değişmektedir. Bu yüzden işletmelerin sürekli kendilerini
güncel tutması gerekmektedir.
- Tüketiciler ürünleri denemeden, dokunmadan ve görmeden aldıkları için iade
oranları yüksektir. İadelerin işletmeye yansıması maliyet ve ekstradan iş gücü olarak
dönmektedir.
- Geleneksel mağazalarda ikna üzerine kurulu satış yöntemleri elektronik ticarette
mümkün değildir. Tüketiciler sepetlerine ekledikleri ürünleri satın almaktan anlık bir
şekilde vazgeçebilir ve geri dönmeyebilirler.
- Fiyat avantajı nedeniyle elektronik ticareti tercih eden müşterilerin kargo için
ekstra bir ücret ödemekten kaçınması nedeniyle ücretsiz kargo imkanı sunmaya yönelen
işletmelerin giderlerinde artış yaşanmaktadır.
- İşletmeler elektronik ticaret için gerekli güvenlik önlemlerini her ne kadar
sağlamış olasalar da bazı güvenlik açıkları nedeniyle zor durumda kalabilmektedirler. Bu
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gibi durumların yaşanması tüketici ile işletme arasında telafisi zor kayıplara neden
olmaktadır.
- Nakliyesi zor ve sıkıntılı ürünlerin tüketiciye ulaştırılması sırasında paketleme ve
kargo sürecinde bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu ürünlere özel çözümler üretilmesi
gerekmektedir.
- Elektronik ticareti gerçekleştirebilmek için gerekli olan internet erişiminin
ekonomik nedenler ile bütün topum tarafından ulaşılabilir olmaması potansiyel müşteri
kayıplarına neden olmaktadır.

1.2 İnternet Üzerinden Pazarlama
Yaşadığımız çağın en önemli iletişim kanallarından biri olan internetin hızla
büyümesi ve gelişmesi sonucu hem bireylerin hem de işletmelerin hayatlarında köklü
değişiklikler meydana gelmiştir. Günlük hayat içerisinde yapılan bir çok iş internet
üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Yaşanan bu değişimlerden en temeli şüphesiz dijital
ortamda ticaret yapmaya olanak sağlayan elektronik ticarettir. İnternetin ticari faaliyetlerde
kullanılması ile de geleneksel işletme yönetiminin önemli konularından biri olan pazarlama
kavramı da bu değişime uygun hale gelmiş ve böylece dijital çağın yeni pazarlama anlayışı
internet üzerinden pazarlama kavramı hayatımıza dahil olmuştur.
Bu bölümde internet üzeriden pazarlama kavramı, internet üzerinden pazarlamaya
geçiş ve internet üzerinden pazarlama süreci detaylı olarak incelenecektir.
1.2.1 İnternet Üzerinden Pazarlama Kavramı
Pazarlama kavramı modern işletme yönetiminin en önemli fonksiyonlarından biridir
ve işletmeler ile tüketiciler arasında kurulan en önemli köprülerdendir. Amerikan
Pazarlama Derneği kişisel ya da örgütsel amaçları gerçekleştirecek alış verişleri sağlamak
üzere malların, hizmetlerin veya fikirlerin geliştirilip üretilmesi, fiyatlandırılması,
tutundurulması ve dağıtılması için yapılan planlama ve uygulama sürecini pazarlama olarak
tanımlamaktadır (Üner, 2009, s. 44).
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Tarih boyunca belirli zamanlarda ekonomik, sosyal ve teknolojik alanda yaşanan
gelişmeler ile işletmelerin iş yapış şekilleri ve pazarlama kavramına bakış açıları
değişikliklere uğraşmıştır. Pazardaki rekabet koşulları, ülkelerin ekonomik durumları,
tüketici kavramına yaklaşım, küreselleşme, teknolojik alanda yaşanan gelişmeler gibi
faktörler pazarlama anlayışında değişiklikler yaşanmasına neden olmuştur (Elden, 2009, s.
49). Günümüzde üründen ziyade tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına önem verilip müşteri
memnuniyetinin ve sadakatinin amaçlandığı modern pazarlama anlayışına ulaşıncaya kadar
pazarlama çeşitli evrelerden geçmiştir (Altunış ık, Özdemir ve Torlak, 2001, s. 17).
Pazarlamanın kavramsal ve işlevsel olarak yaşadığı tarihsel değişim süreci
sonucunda internet pazarlama biliminin kapsamına farklı bir boyut ve anlam kazandıran en
önemli teknolojik gelişmelerden biri olmuştur (Akar, 2008, s. 203). İnternetin aktif olarak
kullanıldığı içinde bulunduğumuz yeni dijital çağda iş yapmak yeni pazarlama uygulama ve
stratejilerinin de gerekliliğini ortaya çıkartmıştır ve bu nedenle başarılı olmak isteyen
işletmeler pazarlama strateji ve uygulamalarını yeniden planlayıp çağın gerekliliklerine
göre düzenlemek zorunda kalmışlardır. Çünkü işletmelerin faaliyet gösterdiği pazarlar
değişmiş ve küresel hale gelmiştir. İletişim tek yönlü olmaktan çıkıp karşılıklı etkileşimin
yaşandığı çift yönlü olmuştur. Ayrıca tüketicilerin kolaylık, fiyat, hız, ürün ve hizmet
bilgisi gibi kavramlara yaklaşımını tamamiyle değiştirmiş ve bunlarla ilişkili olarak tüketici
davranışlarında da farklılıklar yaşanmıştır. Ticaret yapma şeklindeki değişime paralel
olarak pazarlama alanında da değişimler yaşanmış ve buna literatürde elektronik pazarlama,
e-pazarlama, online pazarlama, internette pazarlama gibi değişik isimler verilmiştir. En
temelde internet üzerinden pazarlama elektronik ticaretin pazarlama kısmı ile ilgili bir
süreçtir ve işletmelerin internet üzerinden gerçekleştirdikleri pazarlama çalışmalarını
kapsamaktadır (Kotler & Armstrong, 2006, ss. 552-555).
Teknolojik gelişmelerle bağlantılı olarak tüketicilerin yaşam biçimlerinde ortaya
çıkan farklılıklar ve işletme anlayışlarında ortaya çıkan yeni eğilimler ile pazarlama
alanında ortaya çıkan yeni anlayışların ve uygulamaların sonucu olan internette pazarlama
kavramı (Marangoz, 2014, s.41) işletmelerin belirledikleri pazarlama hedeflerine ulaşmak
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ve modern pazarlama anlayışının gerekliliğini yerine getirmek için internet ve internet ile
ilişkili dijital teknolojileri kullanmak olarak tanımlanmaktadır (Odabaşı ve Oyman, 2003 s.
326). Bir başka tanma göre internet üzerinden pazarlama, ürün ve hizmetlerin şebeke ağları
aracılığıyla internet ortamında tanıtılması ve kısmen pazarlama faaliyetlerinin yine aynı
ortamda geçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Pazarlama faaliyetlerinden kasıt
pazarlama karması elemanlarından ürün veya hizmetin internet ortamında geliştirilmesi,
fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurma faaliyetlerini içerir. Ürünün tanıtılması ise
tutundurma faaliyetletleri kapsamında gerçekleştirilir (Ecer ve Canıtez, 2004, s. 319).
Online pazarlama, müşteriler için bir değer yaratarak iletişime geçme ve yaratılan
bu değeri onlara ulaştırma sürecinde bilgi teknolojilerinin kullanılması sürecidir. Daha basit
olarak bilgi teknolojilerinin geleneksel pazarlamaya uyarlanmış haline verilen isimdir.
İnternet üzerinden pazarlama geleneksel pazarlamayı iki yönden etkilemektedir. İlk olarak
internet üzerinden pazarlama geleneksel pazarlama fonksiyonlarının verimliliğini ve
etkisini arttırmaktadır. İkinci olarak internet üzerinden pazarlamanın sahip olduğu
teknolojiler birçok pazarlama stratejisini dönüşüme uğratmaktadır (Strauss, El-Ansary &
Frost, 2006, s. 3). Özellikle tutundurma karmasının içeriğinde ve reklam modellerinde
elektronikleşmenin etkisiyle önemli dönüşüm ve değişimler yaşanmıştır (Elden, 2009, s.
542).
İnternet üzerinden pazarlama; bilişim teknolojilerini ve bu teknolojinin bir ürünü olan
internet mecrasını kullanarak pazarlama eylemlerini gerçekleştirmektir. İnternet üzerinden
pazarlama sürecinde ilk olarak bir pazar araştırması yapılmaktadır. Daha sonra geleneksel
pazarlama karmasına benzer bir şekilde web sitesi üzerinden ürün ve hizmetlerin sunumu,
farklı fiyat ve ödeme politikalarının geliştirilmesi, dağıtım faliyetleri, ürün ve hizmetlerin
tanıtımı ve satış sonrası hizmetler elektronik bir ortamda ve sanal mecralarda elektronik
uygulamaların desteği ile gerçekleştirilmektedir. İnternet üzerinden pazarlamanın
kapsamında web siteleri, elektronik posta pazarlaması, arama motoru pazarlaması, sosyal
medya pazarlaması, ağızdan ağıza pazarlama, izinli pazarlama ve online mecralardaki
reklam uygulamaları yer almaktadır (Özmen, 2009, s. 277).
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1.2.2 İnternet Üzerinden Pazarlamaya Geçiş

İnternet üzerinden pazarlama kavramı elektronik ticaretin hayatımıza girmesi ile
beraber geleneksel işletme işlevlerinden biri olan pazarlama kavramının elektronik ortama
uyarlanmış halini de beraberinde getirmiştir. İnternet üzerinden pazarlama yüksek
teknolojilerden beslenen, hızlı ve aynı zamanda sürekli gelişim gösteren bir yapıya sahiptir.
Mevcut yapısı itibariyle internet üzerinden pazarlama geleneksel pazarlama sürecinden
tamamen farklı düşünülmemelidir. Nitelik açısından bazı geleneksel pazarlama tekniklerine
çok benzese de daha geniş bir kapsama sahiptir ve kendine özgü farklı araç ve yöntemleri
kullanmaktadır. Bu nedenle pazarlama anlayışına getirdiği yeni yaklaşımlar ile geleneksel
pazarlamayı ortadan kaldırıcı değil çeşitli açılardan tamamlayıcı ve geliştirici bir role sahip
olmuştur (Kırçova, 2005, ss. 26-28).
İnternetin ticari alanda kullanılmasına elverişli ortam oluştuğunda işletmeler
pazarda seçtikleri müşteri gruplarının istek ve ihtiyaçlarını en uygun karşılayacak ürün veya
hizmetleri, belirlenen fiyatlarda, doğru dağıtım kanalları aracılığıyla ve internet ortamının
sunduğu tanıtım ve tutundurma faaliyetleri ile müşterilerine ulaştırmayı amaçlamışlardır.
Bu süreçte işletmeler uygulanacak olan pazarlama çalışmalarını internet ortamının
gerekliliklerine göre adapte edip internet üzerinden pazarlama çalışmalarına başlamışlardır
(İyiler, 2009, s. 107).
1.2.3 İnternet Üzerinden Pazarlama Süreci
Geleneksel bir pazarlama süreci ilk olarak işletmelerin amaç ve stratejilerini ortaya
koyması ile başlar. Ardından pazarın bölümlendiririlmesi ve uygun olan hedef kitlenin
seçimi gelir. Son olarak ise işletmenin amaçları ve belirlenen hedef kitlelerin özelliklerine
göre pazarlama karması elemanları oluşturulur (Taş oğlu, 2009, s. 130). İnternet üzerinden
pazarlama sürecinde de bütün geleneksel pazarlama prensiplerini bir kenara koymak söz
konusu değildir. Geleneksel pazarlamada takip edilen süreç internet üzerinden pazarlamada
da aynı öneme sahiptir (Cox and Koelzer, 2004, s. 25). Sadece internet üzerinden
pazarlama sürecinde internetin sahip olduğu eşsiz özellikler ile işletmelerin müşterilere
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yaklaşımları, pazar fırsatları ve işletme modelleri değişiklik göstermektedir. Bu nedenle
geleneksel pazarlama süreci de yeni boyutlar kazanmıştır (Alabay, 2010, s. 217). İnternet
üzerinden pazarlama süreci hazırlanırken internetin sahip olduğu bütün özellikler detaylı
olarak incelenip bu özelliklere uygun her açıdan detaylı şekilde tasarlanmış bir pazarlama
planı hazırlanmalıdır (Kırçova, 2002, s. 106).
Ayrıca internet üzerinden pazarlama stratejisi oluştururken işletmelerin mevcut iş
modellerine ve bunların yapısına göre bir strateji oluşturmak gerekmektedir. İnternet
ortamında faaliyet gösteren işletmelere bakıldığında iki faklı iş modeli olduğu
görülmektedir. İlk olarak fiziksel ortamda faaliyet gösteren aynı zamanda internet
ortamında da bulunan işletmeler, ikinci olarak ise fiziksel ortamda herhangi bir faaliyet
göstermeyip sadece internet ortamında bulunan işletmelerdir. Bu iki farklı işletme türünün
iş modelleri gibi pazarlama stratejileri de birbirinden farklı olacaktır (Kırçova, 2005, s.
124). Eğer bir işletme hem fiziksel ortamda faaliyet gösteriyor hem de internet ortamında
bulunuyorsa o zaman bulunduğu iki ortamda da gerçekleştirdiği pazarlama faaliyetleri
birbiri ile uyumlu olmalıdır. Aksi bir durumda internet ortamında gerçekleştirilen
pazarlama faaliyetleri ile fiziksel ortamda gerçekleştirilenler arasında çelişkiler yaşanır ve
bir karmaşıklık söz konusu olur (Deniz, 2001, s. 23).
1.2.3.1 Amaçların ve Stratejilerin Belirlenmesi
İnternet üzerinden pazarlama sürecinin ilk basamağı işletmelerin pazarlama
faaliyetlerine yönelik amaç ve stratejilerini belirlemesidir. Tıpkı geleneksel pazarlama
sürecinde olduğu gibi internet üzerinden pazarlama sürecinde de detaylı bir şekilde
hazırlanmış bir stratejiye gerek vardır. Çünkü belirlenen amaç ve bu amaçlara uygun
stratejiler diğer pazarlama sürecine yol gösterici nitelikte olacaktır (Kırçova, 2005, s. 124).
İşletmeler ilk olarak internet üzerinden pazarlama çalışmalarını gerçekleştirme
amaçlarını ortaya koymalıdırlar. İnternet mecrasına dahil olmalarının bir amacı olmalıdır.
Bu amaçlar marka bilinirliği oluşturmak, sektörde lider konuma gelmek, satışları belirlenen
oranda arttırmak, yeni bir satış kanalında bulunmak, tutundurma faaliyetleri için kullanmak,
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pazar payını büyütmek, başarılı bir pazar bölümlemesi yapmak olabilir. Amaçların
belirlenmesinin ardından stratejilerin belirlenmesi adımında şirketler neyi nasıl
yapacaklarına dair inceleme ve değerlendirmelerde bulunmalı ve bu doğrultuda bir strateji
oluşturmalıdırlar (Deniz, 2001, ss. 23-25).

1.2.3.2 Pazar Bölümlendirme ve Hedef Kitlenin Belirlenmesi
Geleneksel pazarlama sürecinde işletmelerin pazarda bulunan bütün tüketicilerin
istek, ihtiyaç ve beklentilerini belirleyip bunları istenilen düzeyde karşılaması mümkün
değildir. Tüketicilerin çok çeşitli ve farklı türde ihtiyaçları mevcuttur. Bu nedenle
işletmeler bütün pazara hitap etmek yerine kendileri için en karlı olan pazar bölümlerini
belirleyerek hedef kitlerini seçip onlara göre çalışmalar yapmaktadırlar (Mucuk, 2009, ss.
49-50). Ancak internet üzerinden pazarlama sürecinde geleneksel süreçte olduğu gibi
doğrudan pazarı bölümlendirmek ve hedef kitle seçimi yapmak pek istenilen sonuçlar
vermemektedir. Kullanıcılar ile herhangi bir etkileşim kurulmadan, iletişime geçilmeden
veya satış gerçekleştirilmeden onların demografik veya psikografik özelliklerini tam
anlamıyla bilmek mümkün olmamaktadır (Odabaşı ve Oyman, 2003, s. 337). İşletmeler
tüketicilerin neler satın aldığı, ne tür ürünleri tercih ettikleri, toplam harcama tutarları, satın
alma sıklıkları, satış promosyonlarına verdikleri tepkiler gibi davranışsal verileri toplayıp,
depolar ve analiz ederler. İşletmeler elde ettikleri bu veriler sonucunda müşteri dilimlerini,
pazar bölümlendirmesini ve hedef kitle seçimini yaparak hangi hedef kitleye hangi
pazarlama stratejileri ile ulaşacaklarını belirlerler (Brito, Soares, Almeida, Monte, Byvoet,
2015, s. 93).
1.2.3.3 Pazarlama Karmasının Oluşturulması
İşletmelerin seçilen hedef pazarların istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek amacıyla
oluşturdukları kontrol edilebilir faktörlerin bütününe pazarlama karması ismi verilmektedir.
Bir diğer ifadeye göre işletmelerin belirledikleri pazarlama planlarındaki amaç ve
hedeflerine ulaşmada kullanılan stratejik güç ve kaynaklar pazarlama karması elemanları
olarak adlandırılmaktadır (Üner, 1994, s. 5). Geleneksel pazarlama sürecinde uygulanan bu
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durum internet üzerinden pazarlama sürecinde de gerçerlidir. Geleneksel pazarlama
karması 4P olarak anılan ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma faaliyetlerinden oluşmaktadır.
(Haşıloğlu, 2007, s. 41) Elektronik pazarlamada pazarlama karması elemanları
genişletilerek hedef kitle (insan), süreç ve fiziksel kanıt faktörleri de eklenerek 7P kavramı
kullanılmaktadır (Yücel ve Atlı, 2014, s. 159).
Pazarlama anlayışına göre tüketiciyi tanıyarak onun ihtiyacını anlamak ve bu
ihtiyaçlara göre en iyi şekilde cevap vermek gerekmektedir. İnternet üzerinden pazarlama
sürecinde tüketici takip etmek ve tüketicinin davranışlarını sistematik bir şekilde kaydedip
analiz etmek kolaylaşmıştır. Bu nedenle işletmeler müşterilerini daha iyi tanır hale gelmiş
ve tanımanın da ötesinde tüketicilerin bir sonraki davranışlarını tahmin etme imkanına
sahip hale gelmişlerdir (Kaya ve Güngör, 2012, s. 172).

1.2.3.3.1 E-Ürün
Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılama özelliği taşıyan, bu doğrultuda pazara
sunulan ve değişime konu olan her şey ürün olarak adlandırılmaktadır. Fiziksel mallar,
hizmetler, fikirler, insanlar, organizasyonlar ve yerler ürün kapsamında yer almaktadır ve
bütün bunlar internet üzerinden pazarlanabilmektedir (Strauss & El-Ansary & Frost, 2006,
ss. 241-242).
İnternet ortamında satışı gerçekleştirilmek istenen ürünün bazı temel özelliklere
sahip olması gerekmektedir. Bunlar; farklılık, hızlı teslimat, kalite ve ucuzluktur. Farklılık
ile anlatılmak istenen şey ürünlerin tasarımında, fiyat oranında veya ürünün sunumunda bir
farklılık olmasıdır. Ürün ile ilgili farklılık oluşturmayı başaran işletmeler rekabet avantajı
sağlayarak başarılı bir pazarlama kanalı oluşturmaktadırlar. İnternet ortamında satışı
gerçekleştirilen ürünlerin satın alma sonrasında hızlı teslimat ile tüketiciye ulaştırılması
beklenmektedir. Aynı zamanda tüketici görmeden ve dokunmadan sadece fotoğraf ve
internette yer alan bilgiler doğrultusunda satın aldığı ürünün kaliteli olmasını da
beklemektedir. Kalitenin yanında ürünün fiyatının diğer geleneksel kanallara göre düşük
fiyatta olması gerekmektedir (Yurdakul ve Kiracı, 2008, s. 170).
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Yeni bir ürünün oluşturulması, işletmelerin tüketiciler için neyin önemli olduğunu
araştırması ile başlamaktadır. Daha sonra rakiplerden daha fazla değer yaratmak için
stratejilerin oluşturulması ile devam etmektedir (Strauss & El-Ansary & Frost, 2006, s.
242). İnternet ortamındaki yüksek etkileşim ve katılım ortamı sayesinde tüketiciler ürün ve
hizmetlerin tasarlanması ve geliştirilmesi aşamasında söz sahibi olabilmektedirler. Böylece
tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını tam olarak anlayabilen işletmeler bu doğrultuda ürünler
geliştirmektedirler (Haşıloğlu, 2007, s. 43). Ayrıca internetin sahip olduğu kişiselleştirmeye
elverişli ortam sayesinde tüketiciler isteklerini karşılayacak ürünleri de internet ortamında
tasarlayabilmektedirler. Renk, boyut, yazı, desen gibi birçok konuda çeşitli alternatifler
arasından kişisel tercihleri doğrultusunda bir ürün seçimi yapabilmektedirler (Kırçova,
2002, ss. 85-86).
1.2.3.3.2 E-Fiyat
Fiyat pazarlama karması unsurları içerisinde işletmenin kazanç oranını belirleyen en
önemli unsurdur. İnternet üzerinde genel olarak fiyat bilgisinin daha geniş ve kolay
ulaşılabilir olması nedeniyle tüketicinin sahip olduğu güç artmıştır. Satın almak istediği
ürün için en uygun fiyatı arayan ve mevcut bütün fiyatları karşılaştırma eğiliminde bulunan
tüketiciler ile internet üzerinde satışı gerçekleşen ürünlerin fiyatlandırması şeffaf
olmaktadır. Bu nedenle de fiyat seviyelerinin düşüş eğilimi gösterdiği görülmektedir
(Varadarajan ve Yadav, 2009, s. 17). Geleneksel bir alışveriş sürecinde en düşük fiyatı
aramak zaman alıcı ve çaba gerektiren bir durumdur. Zamanın büyük önem taşıdığı
düşünüldüğünde insanların en düşük fiyatı bulmak için mağaza mağaza gezmesi pek
mümkün değildir. Bu nedenle en düşük veya uygun fiyatlı ürüne internet ortamında
ulaşmak daha hızlı, kolay ve maliyetsizdir (Kung, Monroe and Cox, 2002, s. 275).
Tüketicinin sahip olduğu gücün yanında internet üzerinden pazarlama sürecince
fiyatları etkileyen bazı maliyet kalemlerinde de düşüşler yaşanmıştır. Ürünün tasarım ve
üretimi, araştırma süreci, dağıtım, stok ve tutundurma giderlerinde bir maliyet tasarrufu
ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu maliyet tasarrufu sonucu internet ortamında daha düşük
24

fiyat sunma olanağı doğmuştur. Bu nedenle geleneksel ortamdaki fiyatlandırma ile internet
ortamındaki fiyatlandırma arasında bir fark ortaya çıkmıştır (Yurdakul ve Kiracı, 2008, s.
173).
İşletmenin kazancının yanı sıra fiyat, pazarın segmentlere ayrılmasında ve ürünlerin
konumlandırılmasında da etkin bir rol oynamaktadır (Reid ve Bojanic, 2006, s. 570).
İnternet teknolojileri sayesinde müşteri davranışlarını test edebilen işletmeler tüketicileri
kolaylıkla segmentlere ayırıp farklı fiyat tekliflerinde bulunabilmektedirler. Geçmiş
alışveriş davranışları, demografik bilgiler, kabul edilen fiyat aralıkları ve tercihler sayesinde
müşterileri segmentlere ayırıp her segmente özgü fiyat teklifi yapılabilmektedir (Kung,
Monroe and Cox, 2002, s. 279). Geleneksel alışveriş sürecinde satıcıların fiyatlama ile ilgili
kararların tüketici alımları üzerindeki etkilerini belirlemede zorluklar yaşanmaktadır.
Bunun için pahalı ve maliyetli bir araştırma yapmak gerekmektedir. Ayrıca bu zaman alan
bir süreçtir. Ancak internet ile güncel çevrimiçi oturumları izleyip tıklama bilgisi veren
programlar, satın alma geçmişini izleyen çerezler mevcuttur. Bu uygulamalar sayesinde
minumum maliyet ile gerçek zamanlı olarak tüketici satın alma davranışı ve fiyatlandırma
kararları test edilebilmektedir. Böylece fiyatlandırma konusunda istenen ve beklenen
esneklik kolaylıkla gerçekleşebilmektedir (Kung, Monroe and Cox, 2002, s. 279).
Sonuç olarak, internet sayesinde kendisi için en uygun fiyata ulaşma imkanına sahip
olan tüketicinin gücünde bir değişme yaşanmıştır. İnternetin sahip olduğu şeffaf, hızlı,
küresel ve fiyat karşılaştırmaya olanak sağlayan ortam ve koşulları nedeniyle işletmeler
internet üzerinden pazarlama sürecinde yeni dinamiklere göre bir fiyatlandırma stratejisi
belirlemelidirler (Deniz, 2001, s. 33).

1.2.3.3.3 E-Dağıtım
Pazarlama karması elemanlarından dağıtım kanalları ile tüketicilerin diledikleri ürün ve
hizmetlere diledikleri zaman ve yerde ulaşmaları amaçlanmaktadır.
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İnternet üzerinden pazarlama sürecinde iki farklı dağıtım kararı bulunmaktadır.
Bunlardan ilki satışı ve dağıtımı internet üzerinden gerçekleştirilip fiziksel bir dağıtıma
ihtiyaç duymayan dijital ürün ve hizmetler diğeri ise sadece satışı internet üzerinden
gerçekleştirilip dağıtımı fiziksel dağıtım kanalları vasıtası ile sağlanan ürün ve hizmetlerdir.
Yazılım programları, dijital ürünler, film ve müzik dosyaları, elektronik kitaplar,
elektronik dergiler, online danışmanlık, bankacılık, bilet ve rezervasyon hizmetlerinin satışı
ve dağıtımı internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu tarz ürün ve hizmetler için fiziksel
bir dağıtıma gerek duyulmamakta dağıtım işlemi direk internet üzerinden
gerçekleşmektedir. Bu dağıtım şeklinde dağıtımın hızlı, güvenilir ve sorunsuz bir şekilde
gerçekleşmesi beklenmektedir (Kırçova, 2005, ss. 110-111).
Dijital olarak üretilemeyen diğer ürünlerin dağıtımı fiziksel dağıtım kanalları
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. İşletmelerin bu tarz ürünlerin dağıtımında ürünlerin
niteliği, boyutu ve ağırlığına göre bir dağıtım kanalı oluşturmaları gerekmektedir. Dağıtım
kanalındaki maliyetler, zaman, ambalaj ve nakliye şekli ve hızı büyük önem taşımaktadır
(Aksoy, 2006, s. 123-124).

1.2.3.3.4 E-Tutundurma
Pazarlama karması elemanlarından tutundurma bileşeni ile işletmeler pazara
sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımı yaparak, kendileri veya pazarlama karması unsurları
hakkında bilgi verebilir, tüketicileri ikna etmeye çalışabilir veya kendilerini hatırlatabilirler.
İnternet üzerinden pazarlama süreci geleneksel pazarlama süreci ile karşılaştırıldığında
pazarlama karması bileşenlerinden en fazla tutundurma araçları açısından farklılık
yaşandığı gözlemlenmektedir (Aktan, 2015, s. 132).
Geleneksel kitle iletişim araçları tek yönlü bir iletişime olanak sağlamaktadır. Ancak
internet sahip olduğu çift yönlü ve etkileşimli olma özelliği ile diğer kitle iletişim
araçlarından farklıdır (Aksoy, 2006, s. 142). Ayrıca internet ortamının sahip olduğu zengin
sesli, yazılı ve görüntülü iletişim ortamı sayesinde fiziksel ortamda yapılması sınırlı birçok
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satış arttırıcı çaba internet ortamında kolaylıkla yapılabilmektedir. Müşteri veri tabanının
etkili bir şekilde kullanılması ile işletmeler tüketiciler hakkında daha fazla bilgiye sahip
olmaktadırlar ve bu sayede tutundurma mesajları tüketiciye özel hale getirilebilmektedir.
Böylece tüketicilere ilgili oldukları mesajlar iletilerek onlardan geri bildirim
alabilmektedirler (Mucuk, 2009, s. 259).
İnternet üzerinden pazarlama sürecinde tutundurma bileşeninin odaklanacağı iki temel
unsur bulunmaktadır. Bunlardan ilki işletmenin kendisi ve ürünleri hakkında bilgi verip
satış işlemini gerçekleştirdiği web sitesinin tanıtımının yapılması diğeri ise işletmenin
ürünlerinin veya hizmetlerinin tanıtılmasıdır (Yurdakul ve Kiracı, 2008, s. 175). Bu
amaçlar doğrultusunda kullanılan tutundurma karmasının alt bileşenlerini reklam, hakla
ilişkiler ve satış promosyonu oluşturmaktadır. Amaç bakımından geleneksel yöntemlerle
benzerlik gösterse de bazı özellikler açısından farklılıklara sahiptir (Aksoy, 2006, s. 142).
Özellikle reklam bileşeni sahip olduğu eşsiz özellikler ile tutundurma karmasının en
önemli ve gözde bileşeni haline gelmiştir. İnternet reklamları sürekli yayında olma
özelliğine sahiptirler. İstenilen coğrafi bölgelerde, belirlenen kriterlere göre reklam
gösterimi mümkündür. Geleneksel mecralarda olduğu gibi geniş bir kitleye hitap etmezler
sadece hedeflenen kesimler ilgili reklamları görüntülemektedir. İnternet reklamları ile
anında tepki alımı mümkündür ve gerekli görülen veya istenmeyen bir durumda anlık
olarak güncelleme ve değişim yapma olanağına sahiptirler. Geleneksel mecralara göre
reklam hazırlama ve yayınlama maliyetleri daha düşüktür. Ayrıca reklamların etkisinin
ölçülebilirliği geleneksel mecralara göre daha yüksek ve detaylı sonuçlar vermektedir
(Yurdakul ve Kiracı, 2008, ss. 179-180).
1.2.3.3.5 Hedef Kitle (İnsan)
Bütün pazarlama faaliyetlerinin temelinde insan yani hedef kitle yer almaktadır.
İnsan bir işletmenin varoluş nedenidir. Bu nedenle modern pazarlama anlayışına göre insan,
oldukça önemli bir pazarlama karması elemanıdır (Kaşıkçı, 2002, ss. 129-130).
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İnternet üzerinden pazarlama sürecinde tüketici olarak adlandırılan alıcı tarafın
davranışlarının iyi incelenmesi, memnuniyet araştırmaları ile işletmeye olan bakışın
rakamsal olarak değerlendirilmesi pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde yol gösterici
nitelikte olmaktadır (Ertan, 2016, s. 49).

1.2.3.3.6 Süreç
Süreç, tüketicilerin istediği hizmetin beklenen kalitede verilebilmesi için gerekli
olan işlemler ve faliyetler dizisidir (Menemencioğlu, 2006, s. 54). İnternet üzerinden
pazarlama bir süreçten oluşmaktadır. Diğer bütün pazarlama karması elemanları, satış,
ödeme, teslimat, satış sonrası destek, prosedürler, müşteri memnuniyeti, amaçlanan
işlemlerin gerçekleşitirilmesi, gerekli bilgilendirmeler ve faaliyetlerin akışı bir süreç
kapsamında gerçekleşmektedir. Bütün bu süreçte amaçlanan verimli bir şekilde tüketiciye
hatasız ve hızlı olarak ulaşmaktır.
Özellikle internet üzerinden pazarlama sürecinde tüketicilerin süreç konusunda detaylı
olarak bilgilendirilmesi ve karşılaşılacak olası soruların yanıtlarına yer verilmesi sürecin
sorunsuz şekilde ilerlemesi açısından faydalı bir adım olmaktadır.
1.2.3.3.7 Fiziksel Kanıtlar
Tüketicilerin internet üzerinde bulundukları yerler web siteleridir. Satın alma
öncesinde tüketiciye ipuçları verecek yer ise bir web sitesidir. Bu nedenle geleneksel
pazarlamada nasıl ki bir mağazanın atmosferi, tasarımı, ışıklandırması, düzeni, rengi büyük
önem taşıyorsa internet üzerinde de web sitesi de aynı şekilde büyük önem taşımaktadır.
Fiziksel kanıtlar internet üzerinden satışı gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin talep
edilip edilmemesini etkileyen önemli unsurlardandır. Daha önce ilgili yer ile ilgili herhangi
bir bilgi sahibi olmayan tüketici satın alma öncesinde işletmenin kalitesi ve güvenilirliği
hakkındaki bilgileri fiziksel kanıtlar ile elde etmeye çalışmaktadır.
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1.2.4 İnternet Üzerinden Pazarlamada Organizasyon, Uygulama, Kontrol ve Geri
Besleme
Pazarlama yönetimi sürecinde planlama, uygulama ve kontrol arasında yakın bir
ilişki söz konusudur. Yapılması gereken ve beklenen işlerin düzenli ve sistemli bir şekilde
yapılması için belirli bir planlamaya ihtiyaç duyulmaktadır. İşletmenin amaçlarına ulaşmak
için kullanacağı bu planlama ne kadar iyi olursa olsun mutlaka kontrol edilmeye ve geri
besleme ile yönlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır (Mucuk, 2007, s. 287).
Bir işletmenin, pazarlama stratejilerini ne düzeyde başarılı bir şekilde planladığı ve
ne düzeyde başarıyla uygulamaya koyduğu, geniş ölçüde pazarlama bölümünün organize
ediliş şekline ve organizasyonun yapısına bağlıdır. Organizasyon, işletmelerin varmak
istedikleri pazarlama amaçları doğrultusunda yapmaları gereken faaliyetlerin neler
olduğunu belirleyip bunları yapacak kişi ve grupların belirlenmesi olarak ifade edilmektedir
(Mucuk, 2007, s. 288).
Uygulama aşaması ise etkili yöntemler doğrultusunda belirlenen amaçların nasıl
başarılacağı aşamasıdır. Seçilen pazarlama karması unsurları, onlar ile ilgili stratejik planlar
ve hazırlanan diğer ilişki yönetimi ile ilgili kararlar uygulama çalışmalarında yön gösterici
nitelikte olmaktadır (Strauss & El-Ansary & Frost, 2006, s. 57).
Planlanan ve uygulamaya konulan pazarlama stratejilerinin de ne ölçüde ne nasıl
yürütüldüğü mutlaka kontrol edilmeli ve gerekli görülen yerlerde geri besleme ile dönüş
yapılmalıdır. Yıllık plan ile belirlenen amaçların gerçekleşme düzeyleri, işletmelerin
kazanç ve harcama noktaları, harcamaların etkinliği ve pazarlama stratejilerinin uygunluğu
kontrol edilip denetlenmesi gereken konulardandır (İslamoğlu, 2012, s. 210). Bu durum
internet üzerinden pazarlama sürecinde de geçerlidir. İnternet üzerinden uygulanan bir
pazarlama planının başarısı sürekli değerlendirmeye bağlıdır. Bu değerlendirmelerde
nelerin ölümleneceği hazırlanan planın hedeflerine göre değişmektedir (Strauss & ElAnsary & Frost, 2006, ss. 59-60).
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İKİNCİ BÖLÜM
2. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ve ELEKTRONİK TİCARETTE SATIN ALMA
DAVRANIŞI ile İLGİLİ KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Pazarlama anlayışının tarih boyunca yaşadığı değişim sonucu bugün geldiği noktada
tüketici, pazarlama faaliyetlerinin odak noktası haline gelmiştir. Günümüzdeki pazarlama
anlayışı ile tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına önem verilerek bu istek ve ihtiyaçları
karşılamak ve böylece tüketiciyi tatmin etmek hedeflenmektedir. Tüketicinin istek ve
ihtiyaçlarının beklenen düzeyde karşılanabilmesi ve tatmin olabilmesi için tüketiciyi iyi
tanımak ve anlamak gerekmektedir. Tüketicinin davranışları ve bu davranışları etkileyen
bütün faktörler incelenip bu doğrultuda tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını gidermek mümkün
hale gelmektedir.
Bu bölümde ilk olarak tüketici davranışları kavramı ve özellikleri, tüketici
davranışlarını etkileyen kültürel, sosyal, kişisel, psikolojik faktörler ve tüketici satın alma
karar süreci detaylı olarak incelenecektir. Ardından elektronik ticarette satın alma davranışı
ile ilgili bilgilere yer verilecektir.
2.1 Tüketici Davranışları Kavramı ve Özellikleri
Tüketici davranışı, kişinin özellikle ekonomik bir değere sahip ürünleri ve
hizmetleri satın alma ve kullanmadaki kararları ve bunlarla ilgili faaliyetleri şeklinde
tanımlanmaktadır. Tüketici davranışları ile tüketicilerin sahip olduğu para, zaman ve enerji
gibi belirli bir sınıra sahip kaynakların tüketim için nasıl ve ne derece kullanıldığı
belirlenmeye çalışılmaktadır (Odabaşı ve Barış, 2014, s. 29).
Bir başka tanıma göre tüketici davranışı, bireylerin veya grupların istek ve
ihtiyaçlarını tatmin edecek ürünleri, hizmetleri, fikirleri veya deneyimleri seçmesi, satın
alması, kullanması veya elden çıkartması ile ilgili süreçleri ve bu süreçleri etkileyen
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faktörleri inceleyen bir çalışma alanıdır (Solomon, Bamossy, Askegaard, Hogg, 2010, s. 6).
Tüketici davranışları, tüketicinin bir ürün veya hizmetin satın almadan önce yaptığı
araştırma ve değerlendirme, satın alınacak ürünü kullanma şekli ve bu ürünü kullandıktan
sonraki tutum ve davranışlarının bütününden oluşmaktadır (Erdem, 2006, s. 69). Tüketici
davranışı kapsamında sadece ürünün satın alındığı aşama yer almamaktadır. Aynı zamanda
tüketicinin ürünü satın almadan önce içinde bulunduğu durum, satın alma sırasında
karşılaştıkları ve satın alma sonrasında ortaya çıkan durumlar da tüketici davranışları
kapsamında incelenmektedir.
Tüketici davranışına ait özellikleri yedi ana maddede toplanmak mümkündür.
Bunlar;
1. Tüketici davranışı güdülenmiş bir davranıştır.
2. Tüketici davranışı dinamik bir süreçtir.
3. Tüketici davranışı çeşitli faaliyetlerden oluşur.
4. Tüketici davranışı karmaşıktır ve zamanlama açısından faklılıklar gösterir.
5. Tüketici davranışı farklı rollerle ilgilenir.
6. Tüketici davranışı çevre faktörlerinden etkilenir.
7. Tüketici davranışı farklı kişiler için, farklılıklar gösterebilir. (Odabaşı ve Barış,
2014, s. 30)
Tüketici davranışlarının incelenmesi ile tüketicilerin ürün ve hizmetleri satın alma
nedenleri, ne zaman, nerede ve neden satın aldıkları, ne kadar sıklıkta ve hangi miktarda ve
yöntemle satın aldıkları, nasıl kullandıkları gibi sorulara yanıt bulmak mümkün hale
gelmektedir. Tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmeye olanak sağlayacak bir
pazarlama karması ancak bu soruların cevabı ile ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla tüketici
davranışları bütün yönleriyle anlaşıldığı takdirde toplanan bilgiler ile başarılı bir pazarlama
stratejisi oluşturmak ve tüketiciyi yakalamak mümkün hale gelmektedir (Odabaşı ve Barış,
2014, ss. 16-17).
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Tüketicilerin satın alma eylemleri sonrasında neyi nereden ve ne kadara aldığını
tespit etmek mümkündür ancak neden sorularına verilecek cevapları belirlemek her zaman
kolay değildir. Neden x markasını veya ürününü seçtiğinin cevabı sadece tüketicide
saklıdır. Çoğu zaman tüketicilerin kendisi de satın almalarını neyin etkilediğini
bilememektedir. Bu nedenle tüketici davranışlarının hangi faktörlerden etkilendiği,
davranışların hangi faktörler ile ilişkili olduğu detaylı bir şekilde incelenmelidir (Kotler &
Armstrong, 2005, s. 137).
2.2 Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler
Her insan farklı davranış özelliklerine sahiptir ve bu farklı davranış özellikleri gibi
farklı tüketim davranışları da göstermektedir. Tüketici davranışlarının sahip olduğu
karmaşık yapı nedeniyle tüketici davranışlarını her yönüyle detaylı olarak açıklayabilmek
mümkün değildir. Ancak ortaya çıkan bütün incelemeler sonucunda tüketici davranışlarının
çeşitli faktörlerden etkilendiği sonucuna varılmaktadır (İslamoğlu, 2003, s. 52).

32

Şekil 1: Tüketici Davranışı Genel Modeli
Kaynak: (Odabaşı ve Barış, 2014, s. 50)
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Tüketici davranışları, bağımsız bir davranış biçimi sonucu ortaya çıkmayarak çeşitli
faktörlerin etkisi altında kalmaktadır. Bu faktörlerin bir kısmı bireysel faktörler bir kısmı
ise bireysel olmayan faktörlerdir. Bireysel faktörler arasında ihtiyaçlar, güdüler, algılar,
tutumlar, deneyimler, benlik kavramı ve değer yargıları yer almaktadır. Bireysel olmayan
faktörler olarak ise kültür, meslek, referans grupları, aile olarak belirtilebilir (Kalınkara,
2016, s. 235).
Genel olarak tüketici davranışlarını etkileyen faktörleri dört ana başlık altında
toplamak mümkündür. Bunlar; kültürel, sosyal, kişisel ve psikolojik faktörlerdir.

2.2.1 Kültürel Faktörler
Tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen kültürel faktörler; kültür, alt kültür ve
sosyal sınıf bileşenlerinden oluşmaktadır.

2.2.1.1 Kültür
Kültür, kişinin isteklerinin ve davranışlarının en temel nedenidir. Bu nedenle de
herhangi bir tüketim kararı verilirken bireyler kültürden büyük oranda etkilenmektedir.
Kültür en genel tanımı ile; toplumdaki bireylerden ve aile üyelerinden öğrenilen temel
değerler, bakış açıları, istekler ve davranışlardır (Kotler & Armstrong, 2005 ,s. 137).
Kültürün tüketici davranışı açısından bir tanımını yapmak gerekirse; belirli bir toplumun
üyelerinin tüketici davranışlarına doğrudan etki eden inanç, değer ve geleneklerinden
öğrendiklerinin toplamıdır (Schiffman, Kanuk ve Hansen, 2008, s. 368).
Günlük yaşam içerisinde bireylerin hayatının büyük bir kısmını kültürel faktörler
etkisi altına almaktadır. Nerede nasıl davranılması gerektiği, nerede ne yeneceği ya da nasıl
giyinileceği gibi soruların cevabı genellikle kültür ile ilişkilidir. Bu nedenle bütün
pazarlama stratejilerinde ve planlarında kültür göz önünde bulundurumlası gereken bir
konu olmaktadır.
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2.2.1.2 Alt Kültür
Alt kültür; benzer durumlarda, benzer deneyimler geçirmiş kişilerin ortak değerler
sistemi olarak tanımlanmaktadır. Alt kültürler coğrafi, etnik ve dini inanç farkları ile
özdeşmektedir (Karafakıoğlu, 2006, s. 102).
Toplum içerisinde yer alan bireylerin farklı etnik kökenlerden gelmesi, farklı inanç
sistemine sahip olması veya coğrafi yapıların kendilerine özgü bazı özellikleri olması
nedeniyle hemen hemen hiçbir pazarda tam anlamıyla homojen bir kültür yoktur (İslamoğlu
ve Altunışık, 2013, s. 184).
2.2.1.3 Sosyal Sınıf
Sosyal sınıf; toplum içerisinde benzer değerleri, ilgileri, davranış biçimlerini ve
yaşam tarzını benimsemiş bireylerin oluşturdukları homojen alt bölümlerdir (Mucuk, 2004,
s. 72-73). Toplum içerisinde bulunan bütün bireyler aynı derecede eşit değildir ve bu
nedenle aynı olanaklara sahip değildirler. Benzer statü, zenginlik ve gücü paylaşan
bireylerin oluşturduğu gruplar sosyal sınıf olarak adlandırılmaktadır. Sosyal sınıf
belirleyicileri; ekonomik değişkenler, etkileşim ve politik değişkenlerdir. Özellikle
ekonomik değişkenlerden meslek, gelir ve zenginlik sosyal sınıfı belirleyici önemli
unsurlandandır (Demir ve Kozak, 2013, ss. 65-66).
Belirli bir sosyal sınıfa ait bireylerin aynı tüketim ve satın alma davranışı göstermesi
olasıdır. Çünkü benzer sosyal sınıftan gelen insanların benzer arzuları, yaşam biçimleri,
tüketim alışkanlıkları ve değerleri mevcuttur (Kalınkara, 2016, s. 237).

2.2.2 Sosyal Faktörler
Tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen sosyal faktörler; referans grupları,
aile, roller ve statü bileşenlerinden oluşmaktadır.
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2.2.2.1 Referans Grupları
Bireyler bir satın alma kararı öncesinde çoğu zaman çevrelerindeki kişilere
danışarak onlar ile fikir alışverişi yapmaktadırlar. Çevrelerindeki güven duydukları kişilerin
tecrübe ve tavsiyelerinden yararlanmakta ve onları dinlemektedirler. Aynı zamanda
çevresindeki kişilerde gördükleri ve beğendikleri de satın alma davranışında etkili olmakta
onları kendine referans almaktadır.
Referans grupları "birincil" ve "ikincil" referans grupları olarak ikiye ayrılmaktadır.
Birincil referans grupları kapsamında aile üyeleri, yakın arkadaşlar, komşular, yakın
meslektaşlar gibi bireyin sıklıkla görüştüğü kişiler yer almaktadır. Özellikle bu gruptakiler
bireyin tüketim davranışları üzerinde ciddi bir etkiye sahiptirler. İkincil referans grubunda
ise belli bir etkinlikte görülen kişiler, kulüp veya dernek üyeleri gibi sıklıkla
karşılaşılmayıp sadece belirli dönemlerde görülen kişiler yer almaktadır (Karafakıoğlu,
2006, s. 104).

2.2.2.2 Aile
Aile birincil referans grupları arasında yer alsa da bireyin tüketim alışkanlıkları
önemli ölçüde etkilediği için ayrı bir başlık altında da incelenmektedir. Çünkü aile, toplum
içerisinde bulunan en önemli tüketici grubudur ve tüketim üzerinde büyük bir etkiye
sahiptir.
Aile ortamında yetişen bir birey politika, tutum, insan ilişkileri, sevgi, din gibi
birçok konuda aile ortamından etkilenmektedir (Süer, 2014, s. 73). Anne ve babalar
çocuklarının kişilikleri, yaşam biçimleri, ekonomik ve politik düşünce yapılarını
etkilemekte ve bunların şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu nedenle de
çocuklar anne ve babalarının davranış modellerini benimsemektedirler (Karafakıoğlu, 2006,
ss. 100-102). Ayrıca çocuklara tüketimin öğretildiği yer de yine ailedir. Tüketim
davranışları ve alışkanlıkları da aile içerisinde şekillenmekte ve gelişmektedir (Odabaşı ve
Barış, 2014, s. 262).
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Ailede bulunan baba, anne ve çocukların satın alma davranışı üzerinde farklı rolleri
ve etkileri vardır. Aile bireyleri içerisinde satın alma eylemini kimin gerçekleştirdiği ve bu
eylemi kimin etkilediği büyük önem taşımaktadır. Çünkü bunların belirlenip incelenmesi
ile pazarlama çalışmaları gerçekleştirilmektedir (Mucuk, 2009, s. 78). Belirlenen ürünlerin
satın alınmasında aile bireylerinden hangisi etkili oluyorsa veya harekete geçiyorsa
oluşturulacak pazarlama çabaları ve stratejileri de o bireylere göre olmaktadır (Süer, 2014,
s. 75).

2.2.2.3 Roller ve Statü

Bireyler gruplarda, kurumlarda ve örgütlerde bir pozisyona bir statüye sahiptirler.
Sahip olunan bu pozisyonla ilgili olarak da bireylerin bir rolü mevcuttur. Bu roller,
pozisyon gereği çevrenin ve bireyin yapılacağı beklentisinde olduğu eylemler veya
faaliyetler dizisinden oluşmaktadır. İşveren, anne ve öğrenci statülerinin rolleri birbirinden
farklıdır ve bu roller genel olarak davranışları etkilediği gibi satın alma davranışını da
etkilemektedir (Mucuk, 2009, s. 78).
2.2.3 Kişisel Faktörler
Tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen kişisel faktörler; yaş, cinsiyet,
meslek, eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve medeni durum bileşenlerinden oluşmaktadır.
2.2.3.1 Yaş
Tüketici davranışlarını etkileyen kişisel faktörler arasında yaş oldukça önemli
etkenlerden biridir. Çünkü tüketicilerin istekleri, ihtiyaçları, beklentileri, zevkleri,
alışkanlıkları ve risk alma düzeyleri bulundukları yaşa göre sürekli değişmektedir. Kişilerin
yaşları değiştikçe tüketim alışkanlıkları ve hayat tarzları da değişmekte ve bu değişim
yaşam boyu devam etmektedir.
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Bebek, çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlıların tüketim alışkanlıkları birbirinden çok
farklıdır. Bu gruplar yiyecek, kıyafet, eğlence gibi farklı kategorilerde yaşlarına göre farklı
şeylere ihtiyaç duymakta ve tüketmektedirler. Bu nedenle tüketicilerin yaşları
pazarlamacılar açısından gözardı edilemeyecek bir unsurdur. Özellikle pazarı
bölümlendirmede yaş grupları kullanılarak hedeflenen kitle daha doğru bir şekilde
belirlenebilmektedir.

2.2.3.2 Cinsiyet
Tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen belki de en önemli kişisel faktör
cinsiyettir. Kadın ve erkek tüketiciler arasında kromozom, hormon, beyin ve düşünce yapısı
ve işleyişi açısından farklılıklar mevcuttur. Bu farklılıklar nedeniyle iki farklı cinsiyetin
benzer tüketim alışkanlıkları, davranışı ve yaklaşımı göstermesi mümkün değildir. Farklı
cinsiyetlerin farklı tüketim alışkanlıkları vardır (Özdemir ve Tokol, 2008, s. 60).
Kadın ve erkekler arasındaki tüketim alışkanlıkları açısından farklılıklar kimi zaman
ürünün kullanım amacına göre olmaktadır kimi zaman ise fiyat, işlevsellik gibi kavramlar
ile alakalıdır (Koç, 2008, s. 282). Kadın ve erkek tüketicilerin renk, işlevsellik, fiyat, şekil,
risk gibi kavramlara farklı yaklaşımları vardır. Yine aynı şekilde bir ürüne karşı farklı
beklentilere sahip olma ve farklı tutum içerisinde bulunma eğilimi göstermektedirler. Bu
nedenle bütün bu farklılıklar göz önüne alınarak hedeflenen cinsiyete göre pazarlama
çalışmaları yapmak gerekmektedir (Bardakçı, Özçelik ve Kılıç, 2015, ss. 621-622).
2.2.3.3 Meslek ve Eğitim Düzeyi
Meslek tüketicinin gelirini belirleyen etkenlerden biridir. Bireyin mesleği gelirini
etkilerken geliri ise satın alacağı ürünleri, hizmetleri, markaları ve tüketim davranışlarını
etkilemektedir (Süer, 2014, s. 77). Ayrıca tüketicilerin mesleği tüketicilerin belirli mallara
ve hizmetlere yönelmelerine yol açmaktadır. Bir genel müdür ile öğretmenin tüketim
alışkanlıkları ve gereksinimleri birbiri ile aynı değildir (Marangoz, 2014, s. 152).
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Eğitim düzeyi bireylerin yaşam standartlarını belirleyen önemli değişkenlerden bir
diğeridir. Genellikle eğitim düzeyi arttıkça kişilerin yaşam kalitesinin de arttığı görüşü
hakimdir. Buna paralel olarak da bireylerin tüketim davranışları ve beklentileri de farklılık
göstermektedir (Yorgancılar, 2015, s. 13).

2.2.3.4 Gelir Düzeyi
Bireylerin gelir düzeyleri bireylerin tüketim davranışlarını doğrudan etkileyen
önemli bir etkendir. Çünkü bireylerin seçtikleri ürünler, hizmetler ve eğlenceler gelir
durumlarından etkilenmektedir (Kotler & Armstrong, 2005, s. 145).
İktisat teorisinde bireylerin harcanabilir gelirleri arttıkça benzer şekilde tüketim
harcamalarının da artacağı varsayımı mevcuttur. Gelir ile tüketim harcamaları paralel bir
şekilde artış gösterir ancak belirli bir süre sonra gelirin fazla artışı ile birey tasarruf yapar
konuma geçer. Bu durumda da farklı hizmetlere ihtiyaç duyup farklı tüketim davranışları
sergiler (Altunışık, Özdemir ve Torlak, 2016, s. 137).
2.2.3.5 Medeni Durum
Kişinin evli ya da bekar olması anlamına gelen medeni durum, tüketici davranışları
üzerinde önemli bir değişim yaratmaktadır. Bekar bir bireyin tüketim davranışı ve
alışkanlıkları ile evli bir bireyin tüketim davranışı ve alışkanlıkları arasında farklar
mevcuttur. Aynı şekilde evli ve çocuğu olmayan bir birey ile evli ve çocuğu olan bir
bireyin tüketim davranışları da tamamen birbirinden farklıdır. Bireylerin öncelikleri ve
sorumlulukları medeni durumlarına göre değişmekte dolayısıyla bu da bireyin tüketim
davranışlarını ve alışkanlıklarını etkilemektedir (Yorgancılar, 2015, s. 13).

2.2.4 Psikolojik Faktörler
Tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen psikolojik faktörler; motivasyon,
algılama, öğrenme, inançlar ve tutum bileşenlerinden oluşmaktadır.

39

2.2.4.1 Motivasyon (Güdülenme)
Latince "movere" kelimesinden türetilen güdü kavramı, harekete geçirme anlamına
gelmektedir. Daha geniş ve detaylı bir tanım yapmak gerekirse güdü, insanı doyuma
ulaşması için gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak harekete geçiren, kişisel ve temel
izlenimlerden oluşan karmaşık bir eğilimi ortaya çıkaran ve gözlemleyen, içten gelen bir
güç olarak ifade edilmektedir (Demir ve Kozak, 2013, s. 40).

Şekil 2: Güdülenme Süreci
Kaynak: (Schiffman, Kanuk & Hansen, 2008, s.105)
Bireylerin harekete geçmesini sağlayan güdülerin temelinde ise ihtiyaçlar yer
almaktadır. Bireylerin tatmin edilmemiş ve karşılanmamış ihtiyaçları bir gerilim
oluşturmaktadır. Ortaya çıkan bu gerilim, bireydeki dürtüler sonucuda bir davranışa
dönüşmektedir. Ancak davranışa dönüşme sürecinde öğrenme ve bilişsel süreç gibi
davranışa yön verecek belirleyiciler mevcuttur. Davranışın belirli bir hedefe ulaşması ile
tatmin edilmemiş ihtiyacın ortaya çıkarttığı gerilim azalmaktadır (Şekil 1). Burada, amaç
ile anlatılmak istenen şey ise güdülenmiş davranışın sonuçlarını elde etmektir (İslamoğlu,
2003, s. 77).

40

Psikoloji biliminde güdüler farklı şekillerde kategorize edilmektedir. Bunlar;
biyolojik ve psikolojik güdüler, bilinçli ve bilinçaltı güdüler, birincil ve ikincil güdüler, ve
pozitif ve negatif güdüler şeklindedir (Loudon & Della Bitta, 1988, ss. 372-373).
Güdü kaynaklarına bakış açılarına göre güdülenmeyi açıklayan pek çok kuram
mevcuttur. Bunlar arasında en bilineni ünlü psikolog Abraham Maslow tarafından
geliştirilen İhtiyaç Kuramı'dır (Kotler & Keller, 2009, s. 202). Bu kuram özellikle
pazarlamacılar açısından büyük önem taşımaktadır çünkü farklı ürün ve hizmetler ile
tüketicilerin amaç ve yaşamları arasında nasıl bir eşleştirme yapılacağı konusunda
pazarlamacılara faydalı bilgiler vermektedir (İslamoğlu, 2012, s. 111).
Abraham Maslow tarafından ortaya konulan İhtiyaç Kuramına göre ihtiyaçlar
hiyerarşik bir yapıya sahiptir ve bu hiyerarşisi beş basamaktan oluşmaktadır (Şekil 2).
Bunlar, fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları, sosyal ihtiyaçlar, değer ihtiyaçları ve
kendini gerçekleştirmedir. Fizyolojik ihtiyaçlar insanın ilk ve en temel ihtiyaçlarıdır. İlk
olarak insan yaşamının devam etmesi için yiyecek, hava, su, barınma gibi temel ihtiyaçların
giderilmesi gerekmektedir. Fizyolojik ihtiyaçların ardından güvenlik ihtiyaçları
gelmektedir. Ancak fizyolojik ihtiyaçları karşıladığı takdirde bir üst basamak olan
güvenlik ihtiyaçlarını karşılama aşamasına geçebilmektedir. Bireyler kendini güvende
hissetmeye, tehlikelere karşı korunmaya ve geleceklerini garanti altına almaya
çalışmaktadırlar. Bunun ardından sosyal ihtiyaçlar gelmektedir. Bir yere ait olma, sevilme,
arkadaşlık, sosyal bir gruba ait olma isteği gelmektedir. Değer ihtiyaçları kapsamında birey
saygı duyulmaya, statü sahibi olmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu hiyerarşinin son
basamağında ise kendini gerçekleştirme yani kişisel bir başarı ve kendini ispatlama ile
tatmin, güç gibi ulaşılması güç ihtiyaçlar yer almaktadır (Schiffman & Kanuk, 1994, ss.
109-113).
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Şekil 3: Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Kaynak: (Schiffman & Kanuk, 1994, s.109)
Çevre kuramı ise güdülenmeyi açıklayan bir başka kuramdır. Çevre kuramına göre
güdülenme ile çevre arasında bir ilişki mevcuttur ve güdülenme üzerinde çevrenin bir etkisi
mevcuttur. Çevre tarafından ödüllendirilen veya cezalandırılan birey güdülenmektedir.
Özellikle ödüllendirilen davranışların tekrarlanma ihtimali cezalandırılan davranışa göre
fazladır (İslamoğlu, 2012, s. 113). Bu nedenle çevre kuramı ışığında pazarlamada özellikle
reklam ve sloganlar ile tüketicilerin bir ürünü kullanmak ile nasıl ödüllendirileceklerini
bilmeleri sağlanmaktadır.
2.2.4.2 Algılama
Algılama, kişinin beş duyu organına gelen uyaranları seçmesi, tanımlaması,
yorumlaması ve anlamlı bir biçime getirmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Demir ve Kozak,
2013, s. 29). Bireyin bir nesneyi, fikri veya durumu algılayabilmesi için öncelikle sahip
olunan duyu organları ile görmesi, duyması, koklaması, tatması veya dokunması
gerekmektedir (İslamoğlu, 2003, s. 91).
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Algılamanın sadece fizyolojik bir olay değil aynı zamanda psikolojik bir olay da
olması nedeniyle bireylerin algılamaları da birbirinden farklıdır. Algılama bireyin sahip
olduğu özelliklerden, duygulardan ve tutumdan etkilenerek ortaya çıkmatadır. Bu nedenle
aynı uyarana maruz kalan iki farklı bireyin bunu algılama biçimleri ve yorumlamaları da
birbirinden farklı olacaktır (Odabaşı ve Barış, 2010, s. 128).

Şekil 4: Algılama Süreci
Kaynak: (Solomon, 2007, s.49)
Algılama süreci Şekil 4'de görüldüğü gibi maruz kalma, dikkat ve yorumlama
aşamalarından oluşmaktadır. Algılama süreci bireylerin duyusal alıcıları vasıtasıyla ile
çevrelerindeki maruz kaldıkları ve beş duyu organı tarafından farkedilen uyarıcılar ile
başlamaktadır. Bireyler birçok kanal tarafından harici uyaranlara veya duygusal girdilere
maruz kalmaktadırlar. Bu bir bilboard'da görülen reklam, işitilen bir reklam müziği, kaşmir
bir kazağın yumuşaklığı, yeni bir dondurma çeşidinin tadı veya deri bir ceketin kokusu
olabilmektedir (Solomon, 2007, s. 49). Maruz kalmanın ardından alınan duyunun işlenme
amacı ile beyne iletilmesi ile dikkat meydana gelmektedir. Bireyler maruz kaldıkları
uyarıcılardan yalnızca bir kısmına dikkat ederler ve bu durum algıda seçicilik olarak
açıklanmaktadır. Bireylerin sahip oldukları farklı gereksinim düzeyleri, kişisel özellikler,
tutum gibi etkenler nedeniyle seçici bir algılama söz konusudur. Bu nedenle bireyler
kendileri ile ilgili olan uyaranlara karşı bir dikkat sergilemektedirler. Yorumlama aşaması,
maruz kalmanın ardından dikkatin gerçekleştiği uyarıcılar için ortaya konan anlamı ifade
etmektedir. Ortaya konan bu yorumlamalar tıpkı algılama gibi bireye özgüdür ve her biri
birbirinden farklı olmaktadır (Demir ve Kozak, 2013, ss. 32-35).
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Tüketici davranışları açısından algılama ile ürünün özünde, ambalajında,
markasında ya da reklamlarında tüketicilerin kendilerine iletilmek istenen mesajı duyma,
koku alma, tatma, dokunma ya da göme yoluyla farketmesi amaçlanmaktadır (Altunışık
vd., 2016, s. 130).
2.2.4.3 Öğrenme
Öğrenme, insan davranışlarında meydana gelen kalıcı bir değişiklik olarak
tanımlanmaktadır. Bir öğrenmeden söz edilmesi için ilk olarak davranışlarda bir değişiklik
yaşanması gerekmektedir. Öğrenme ayrıca tekrar ya da uygulama sonucunda ortaya
çıkmaktadır ve öğrenme ile ortaya çıkan bütün davranışlar bireyde kalıcı ve uzun süreli
davranışlar haline gelmektedir (Baysal ve Tekarslan, 1996, s. 66). Öğrenme, bireylerin
tüketim davranışlarında önemli bir yere sahiptir. Çünkü insan davranışlarının büyük bir
kısmı öğrenme sonucu ortaya çıkmaktadır. Geriye kalan davranışlar ise refleks olarak
doğuştan bireyde mevcutturlar (Demir ve Kozak, 2013, s. 44). Özellikle bireyin hayatı
boyunca tüketim ve tüketime yönelik gerçekleştirdiği davranışlar öğrenme sonucunda
ortaya çıkmaktadır.
Bireyin yaşadıklarının ya da kazandığı tecrübelerin öğrenme üzerindeki etkisi yani
öğrenme süreci ve öğrenme sürecinin nasıl işlediği konusunda farklı çalışmalar ve bu
çalışamalar sonucunda ortaya çıkmış farklı kuramlar bulunmaktadır. Davranışsal Öğrenme
ve Bilişsel Öğrenme kuramları bu alanda geliştirilmiş en temel iki kuramdır (Odabaşı ve
Barış, 2014, ss. 78). Davranışsal öğrenme kuramları da Tepkisel (Klasik) Koşullanma ve
Edimsel Koşullanma olarak ikiye ayrılmaktadır (Şekil 5).
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Öğrenme Kuramları

Davranışsal Öğrenme

Tepkisel
Koşullanma

Bilişsel Öğrenme

Edimsel
Koşullanma

Şekil 5: Öğrenme Kuramları
Kaynak: (Odabaşı ve Barış, 2014, ss. 78)
Ünlü Rus Fizyologu Ivan Pavlov tarafından geliştirilmiş tepkisel ya da diğer adıyla
klasik koşullanma, farklı uyarıcılara benzer tepki vermeyi öğrenmeye yol açan, uyarıcı ile
tepki arasındaki ilişkiyi kurmada kullanılan süreç olarak açıklanmaktadır. Pavlov'un
köpekler üzerinde yaptığı deneyler ile klasik koşullanma açıklanmaktadır. Pavlov,
köpeklere yemek vereceği zaman yemek vereceği köpeklerin salya salgıladığını
farketmiştir. Burada köpeklerin yemek tabağı ile yemek arasında bir bağ kurup öğrendiği
farkedilmiştir. Pavlov daha sonra zil sesi gibi bir uyarıcı ile yemek arasında bir bağ
kurmanın öğrenip öğrenilemeyeceğini test etmiştir. Ortaya çıkan sonuçta köpek ses gibi bir
uyarıcıya da koşullanıp tepki vermeyi öğrenmiştir. Buradan çıkan sonuç ile kişilerin belirli
bir uyarana karşı koşullu bir davranış edinmeleri bu uyarana benzeyen başka uyaranlar ile
karşılaşmalarında aynı davranışa yol açabilmektedir (Demir ve Kozak, 2013, ss. 46-47).
Klasik koşullanma pazarlama uygulamaları açısından kullanılan bir öğrenme kuramıdır.
Reklam uygulamalarında kullanılan müzik gibi uyarıcıların ürün veya marka ile
ilişkilendirilmesi hedeflenmektedir. Aynı şekilde yılın belirli dönemlerindeki özel günlerde
satın alma noktalarında kullanılan müzikler, görseller ve düzenlemeler yine satın alma
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eylemine yönelik hareketlerdir ve temelinde klasik koşullanma bulunmaktadır (Elden,
2003, ss. 12-13).
B. F. Skinner'in çalışmaları ile ortaya çıkan edimsel koşullanma, bir davranışın
öğrenilmesi sürecinde her zaman bir uyarıcının etkisinin olmayıp içten gelerek doğal
gerçekleştirilen davranışlar ile ortaya çıkan sonuçlananlarının ilerde aynı davranışın
yeniden tekrarlanmasına yol açtığı sonucuna varılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar ödül veya
ceza olmaktadır (Baysal ve Tekarslan, 1996, ss. 73-74). Skinner'ın fareler üzerinde yaptığı
çalışmalar ile edimsel koşullanma açıklanmaktadır. Bir kafese kapatılan aç fareler rastgele
bastıkları manevela ile yiyecek elde etmiştilerdir. Bu davranışı birkaç kez tekrarlatan fareler
manevelaya basıldığında yiyecek elde edileceğini öğrenmişlerdir (İslamoğlu, 2003, s. 63).
Belirli davranışların öğretilmesi temeline dayanan edimsel koşullanmayı pazarlama
alanında özellikle tüketicilere dağıtılan ücretsiz ürünler, deneme boy ürünler, satın almayı
teşvik edici kupon veya indirimlerde görmek mümkündür.
Bilişsel öğrenme kuramına göre öğrenmenin gerçekleşmesi için davranışsal
öğrenme kuramlarında olduğu gibi ödül cezaya benzer yöntemlerin veya geçmişte bir
tecrübenin yaşanmasına gerek olmadığı görüşü savunulmaktadır. Bireylerin sahip oldukları
zeka ve zihinsel yetenekler ile anlayıp kavrayarak öğrenmeyi gerçekleştirebilecekleri
düşünülmektedir (İslamoğlu, 2003, s. 66). Bilişsel öğrenme ışığında pazarlama çalışmaları
açısından tüketiciye yönelik bilgi verici çalışamalalar yapılarak tüketicinin bilgilendirilmesi
amaçlanmaktadır. Özellikle tutundurma faliyetlerinde tüketicinin gereksinim duyduğu
bilgiler ona verilerek tüketici açısından önem taşıyan konulara bir nevi cevap verilmektedir
(Odabaşı ve Barış, 2014, s. 90).

2.2.4.4 Tutum
Tutum, bireylerin nesnelere, düşüncelere veya kişilere karşı sahip oldukları olumlu
ya da olumsuz duygular, zihinsel değerlendirmeler veya eğilimlerdir. Tutum, düşünme
sürecini ve duyguları içermektedir. Ayrıca tutum inançları etkiler; inançlar da davranışları
etkilemektedir (Cemalcılar, 1999, s. 60).
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Bireyler tutumlara doğuştan sahip değildirler. Tutumlar bireyde zamanla algılama
ve öğrenme yoluyla oluşmakta ve gelişmektedirler. Tutumlar psikolojik değişkenler olması
nedeniyle doğrudan gözlemlenememekte ancak varlıkları sözlü ifadeler ve davranışlar
sonucu anlaşılmaktadır.
Tutum üç temel unsura sahiptir. Bunlar; bilişsel, davranışsal ve duygusal
unsurlardır. Bilişsel unsur, tutumların fikir, bilgi ve inançlardan oluşan rasyonel bir
unsurudur ve anlama, değerlendirme, planlama, karar verme ve düşünme ile ilgilidir.
Bilişsel unsura tutundurma çalışmalarında ürün hakkında bilgi vererek rakipler karşısında
sahip olunan üstünlüklerin üzerinde durulması örnek bir stratejidir. Duygusal unsur, tarafsız
bir bilden ziyade mutluluk, neşe, takdir ve tatmin gibi olumlu veya pişmanlık, kızgınlık,
can sıkıntısı ve korku gibi olumsuz bir his ve duygu barındırır. Duygusal unsura ürüne karşı
duygusal klasik şartlanma oluşturmak örnek bir stretejidir. Davranışsal unsur ise, bir
tutumun davranışa dönüşme eğilimini ve olasılığını ifade etmektedir. Davranışsal unsura
pozitif pekiştirme ve örnek davranışların modellenmesi örnek bir stratejidir (Koç, 2013, ss.
279-287)
Bireyler nesnelere veya düşüncelere karşı bir tutuma sahip olduğu gibi aynı şekilde
marka ve ürünlere karşı da bir tutuma sahiptirler. Bu nedenle pazarlamacılar bilinen tutum
ve davranışlara göre bir ürün veya hizmet sunma yolunu seçebilirler. Veya eğer ürün veya
marka hakkında olumsuz bir tutum mevcut ise o zaman yapılacak çalışmalar ile bu tutumlar
değiştirilmeye çalışılmaktadır. Tutumlar öğrenilmiş davranışlardır ve bu nedenle zor ve
maliyetli bir süreç olsa da değiştirilebilirler (Karafakıoğlu, 2006, s. 98). Ancak öğrenilmiş
bir tutumun değiştirilmesinin güçlüğü nedeniyle bir pazarlama stratejisini oluşturmadan
önce çeşitli tutum ölçek testleri ve araştırmaları ile tüketicilerin sahip oldukları eğilimlerin
belirlenmesi ve bu doğrultuda çalışmaların yapılması daha faydalı olmaktadır.
2.2.4.5 Kişilik
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Kişilik, bireyin diğer bireylerden farklı olan kendine özgü sahip olduğu psikolojik
ve bedensel özelliklerinin bütünüdür (Çağlar ve Kılıç, 2010, s. 82). Her bireyin kendine
özgü bir dış görünüşü, yeteneği, olaylara yaklaşımı, ilgisi, tutumu ve karakteristik
özellikleri mevcuttur ve bu gibi farklılıklar bireyin kişiliği olarak ifade edilmektedir.
Kişiliğin oluşması sürecinde rol oynayan çeşitli faktörler mevcuttur. İlk olarak her
bireyin kendine özgü bir dış görünümü mevcuttur ve bu görünüm onu diğerlerinden
ayırmaktadır. Bireylerin sahip oldukları zeka, ahlak, yetenekler ve enerjiler de tıpkı dış
görünüm gibi birbirinden tamamen farklıdır. Ayrıca her birey farklı yaşlarda farklı bir
görevi üstlenerek hayat içerisinde farklı bir role sahip olmaktadır. Aynı şekilde bireylerin
doğup büyüdüğü ve içerisinde yaşadıkları toplumların özellikleri de birbirinden farklıdır.
Bütün bu faktörler kişiliğin oluşması sürecinde önemli bir role sahiptir (Eren, 1998, ss. 4041).
Bireyin sahip olduğu kişilik, onun bütün ilişkilerini etkilediği gibi aynı zamanda
ürün seçimlerinde, marka seçimlerinde ve satın alma davranışları üzerinde de bir etkiye
sahiptir (Cemalcılar, 1999, s. 59). Bu nedenle ürün ve markalar arasında kişilik ile ilişki
kurarak pazar bölümlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda markalar ile kişilik
özellikleri arasında da bir benzerlik yakalanarak markaları konumlandırma çalışmaları
yapılmaktadır.
2.3 Tüketici Satın Alma Karar Süreci
Tüketicilerin satın alma eylemleri bir süreç doğrultusunda gerçekleşmektedir ve bu
sürece tüketici satın alma karar süreci ismi verilmektedir. İhtiyacın farkına varılması
basamağı ile başlayıp satın alma sonrası değerlendirme ile son bulan tüketici satın alma
karar süreci temelde beş basamaktan oluşmaktadır (Şekil 6).
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Şekil 6: Tüketici Satın Alma Karar Süreci Aşamaları
Kaynak: (Kotler & Armstrong, 2001, s. 198)
Tüketici satın alma süreci gerçek satın almanın çok öncesinde başlayıp daha uzun
süre devam etmektedir. Bu nedenle sadece bir satın alma kararına yoğunlaşmak yerine
bütün satın alma süreci basamaklarına odaklanarak satın alma sürecini bir bütün olarak
değerlendirmek gerekmektedir (Kotler & Armstrong, 2001, ss. 198-199).

2.3.1 İhtiyacın Ortaya Çıkması
İhtiyacın ortaya çıkması veya problemin farkına varılması tüketici satın alma karar
sürecinin ilk adımıdır. Tüketicinin bir şeye ihtiyacının olduğunu kabul etmesi ve bu ihtiyacı
karşılacak ve sorunu çözecek ürün veya hizmetin gerekliliğinin farkına varması ile süreç
başlamaktadır. Bir ihtiyaçtan söz edebilmek için mevcut durum ile istenilen durum arasında
bir farklılık olması gerekmektedir.
İhtiyacın veya problemin farkına varılmasında etki sahibi olan faktörler durumsal,
tüketici ve pazarlama etkileridir. Kullanılmakta olan ürünün kırılması, tükenmiş olması,
işlevini yitirmiş olması, değişen yaşam koşulları veya satın alınan bir ürünün kullanımı için
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gerekli olan bir başka ürün veya hizmet yeni bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan
durumsal etkilerdir. Tüketicilerin gerçekte bulunduğu ve gerçekleşmesini istediği durumlar
arasındaki fark ve tüketicilerin ürün veya hizmet satın almada sahip olduğu farklı
motivasyonlar bir ihtiyacın farkına varılmasında rol oynayan tüketici kaynaklı etkilerdir.
Psikolojik fiyatlandırmalar, reklamlar, kupon indirimleri, ücretsiz deneme boy ürünler veya
geliştirilen yeni ürünler ise giderilmesi gereken bir ihtiyaç veya problemin farkına
varılmasını sağlayan pazarlama etkileridir (Lindquist & Sirgy, 2006, ss. 31-33).
Geleneksel pazarlarda olduğu gibi internet üzerinden bir satın alma işleminin
gerçekleştirilmesi için de ilk olarak tüketicinin ihtiyacının farkına varması gerekmektedir.
Çünkü ihtiyacının farkına varmamış bir tüketici satın alma eylemi için harekete
geçmeyecektir. Bu nedenle geleneksel pazarlarda olduğu gibi tüketiciyi harekete geçirecek
bazı pazarlama bileşenleri internet üzerinde de kullanılmaktadır. Bunun yanında internet
ortamının sahip olduğu özelliklere göre tüketici açısından satın alma üzerinde etki sahibi
bazı konularda da düzenlemeler yapmak gerekmektedir (Marangoz, 2014, s. 162).
İlk olarak ürünlerin bulunduğu yer bir internet sitesi olduğu için bu ortamı kullanıcı
dostu ve kullanışlı bir yer haline getirmek faydalı olacaktır. Karmaşık, kullanıcıyı zorlayan,
sıkıntılı tasarıma sahip bir internet sitesi tüketicide olumsuz bir etkiye ve satın almama
isteğine neden olacaktır. Yine aynı şekilde site içeriğinde yer alan ürünlerin belirli bir
düzene göre sıralanıp kolay bulunabilir halde olması önemlidir. Tüketici ihtiyacının farkına
varıp satın alma eylemi için internet sitesine yönlenmiş olsa da aradığı ürünü kolay bir
şekilde bulamadığı takdirde satın alma eylemini gerçekleştiremeyecektir. Bu nedenle ürün
ile ilgili çeşitli filtreleme ve arama seçenekleri bulunan, tüketiciyi bilgilendirici ve
yönlendirici bilgilerin yer aldığı bir internet sitesi tasarlanmalıdır. Geleneksel mağaza
ortamında kullanılan ve tüketicinin ihtiyacını farkettirmeyi sağlayan veya tüketiciyi satın
alma yönünde harekete geçiren çeşitli yazılı, görsel ve işitsel çalışmalar internet ortamının
sunduğu özellikler doğrultusunda etkili bir şekilde kullanılmalı ve tüketici harekete
geçirilmelidir (Aksoy, 2006, ss. 61-62).
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2.3.2 Alternatiflerin Belirlenmesi
Bir ihtiyacın farkına varılması aşamasından sonra bu ihtiyacın giderilmesine yönelik
bilgi arama sürecine geçilmektedir. Bu süreçte sorunun çözümüne yönelik alternatifleri
belirleme amaçlı bir bilgi arama ve toplama işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu bilgileri
toplarken içsel ve dışsal kaynaklardan yararlanılır. İçsel kaynaklar; kişinin kendi tecrübeleri
sonucu edindiği bilgi bütünüdür. Kişinin zihninde yer alan bu bilgiler ile eğer yeterli
sonuca ulaşılamıyorsa o zaman dışsal kaynakşara başvurulmaktadır. Dışsal kaynaklar
olarak arkadaşlar, komşular, aile bireyleri, satış temsilcileri, ürünü daha önce kullanan
tüketicilerin tavsiyeleri, yazılı ve görsel medya kullanılmaktadır (Odabaşı ve Barış, 2014,
ss. 357-360).
Bireylerin günlük hayat içersinde birçok işlem için kullandığı internet, özellikle
bilgi arama ve alternatiflerin belirlenmesi sürecinde de aktif olarak kullanılmaktadır.
İnternet kullanımı ile bilgiye ulaşmak daha kolay, hızlı ve düşük bir maliyete sahiptir
(Aksoy, 2006, ss. 62-63). Aradığı bilgi ile ilgili birkaç sözcük yazması yeterli olan tüketici
binlerce bilgiyi aynı anda görüntüleyebilmektedir. Bu bilgiler arasında kullanıcılar
tarafından oluşturulmuş bilgiler de yer almaktadır. Sosyal medya, oluşturulan sanal gruplar
ve çevrimiçi tüketici toplulukları ile bireyler herkese açık bir ortamda birbirleri ile marka
ve ürünlere dair tecrübelerini paylaşmaktadır. Paylaşılan bu bilgiler tüketicilerin internet
üzerinde bilgi arayıp alternatiflerin belirlenmesi sürecinde büyük bir öneme sahiptir
(Marangoz, 2014, s. 164).
2.3.3 Alternatiflerin Değerlendirilmesi
İhtiyacın giderilmesine yönelik bilgi toplama aşaması sonucu elde edilen
alternatiflerin değerlendirilmesi aşamasına geçilmektedir. Burada hangi alternatifin
seçilmesi gerektiği bazı etkenlere bağlıdır ve bu etkenler tüketiciden tüketiciye göre
farklılık göstermektedir. Ürünün fiyatı, markası, performansı, maliyeti, menşe ülkesi, kalite
algısı, modaya uygunluğu veya marka bilinirliği gibi etkenler önemlidir. Her tüketicinin
önceliği ve bir ürün veya hizmete yönelik beklentisi farklı düzeydedir. Bazı tüketiciler için
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fiyat performans ilişkisi büyük önem taşırken bazıları için marka imajı daha büyük önem
taşımaktadır. Bu nedenle belirlenen alternatifler arasından bir seçim yapılırken tüketicinin
öncelik verdiği etkenlere göre bir seçim yapılmaktadır (Odabaşı ve Barış, 2014, ss. 365368).
Geleneksel pazarda ihtiyacının farkına varmış bir tüketicinin belirlediği alternatifler
belirli bir sınıra sahiptir. Aynı şekilde bütün alternatifler arasında bir karşılaştırma
yapılması da bir takım zorluklara sahiptir. Ancak internet üzerinde alternatiflerin genişliği
coğrafi bir kısıttan etkilenmemektedir. İnternet sitelerinde yer alan seçim kriterleri ve
sıralama özellikleri doğrultusunda alternatiflerin karşılaştırılması daha kolay hale
gelmektedir. Birçok internet sitesinde belirlenen alternatiflerin sahip oldukları özellikler
veya fiyat gibi etkenler doğrultusunda karşılaştırmalarının yapılması mümkündür. Aynı
şekilde internet sitelerinde kullanıcı yorumlarına da yer verilerek alternatifleri
değerlendirme aşamasında tüketiciye başka tüketicilerin yön göstermesi sağlanmaktadır
(Aksoy, 2006, ss. 65-66).
2.3.4 Satın Alma Kararı
Tüketici ihtiyacını gidermeye yönelik belirlediği alternatifler arasından kendi
kriterlerine en uygun olan ürün veya hizmeti belirlemiş ve satın alma aşamasına gelmiştir.
Değerlendirmeler sonucu bulunmuş en uygun alternatif için bir satın alma kararı bu
basamakta verilmektedir. Ancak her zaman ortaya çıkan sonuç satın alma kararı
olmamaktadır. Bazı kişisel, ekonomik ya da sosyal etkenler tüketicinin satın alma
kararından vazgeçmesine veya bu kararı ertelenemesine neden olmaktadır. Tüketicinin
ihtiyacı veya mevcut ihtiyacının önceliği değişebileceği gibi zaman ve parasal konularda da
değişimler yaşanabilmektedir (İslamoğlu ve Altunışık, 2013, ss. 45-46).
Satın alma eylemi planlı satın alma ve plansız satın alma olarak iki farklı şekilde
gerçekleşmektedir. Planlı satın alma, bir ihtiyacın farkına varılması neticesinde bu ihtiyacın
giderilmesi amacıyla problemin çözümü için çeşitli aşamalardan geçilerek yapılan satın
alma türüdür. Plansız satın alma ise, satın alma öncesinde herhangi bir plan yapılmadan ve
52

ansızın ortaya çıkan bir dürtünün etkisi ile gerçekleşen satın alma türüdür. Plansız satın
alımlar yeni bir ürün veya markanın keşfedilmesi ile, daha önce alınması gerekirken
alınmayan bir ürünün hatırlanması ile, tavsiye ve öneri sonucu farkına varılan bir ürün ile
karşılaşılması sonucu veya planlı yapılan bir alışveriş sırasında tutundurma faaliyetleri gibi
etkenler ile gerçekleşebilmektedir (Odabaşı ve Barış, 2014, ss. 375-378).
İnternet üzerinden yapılan satın almalar planlı olabileceği gibi aynı zamanda
internet plansız satın almalar için de elverişli bir ortamdır. Herhangi bir satın alma
düşüncesine sahip olmayıp internet üzerinde sadece gezinti yapan bir kullanıcının karşısına
çıkan doğru hedeflenmiş bir reklam (banner) veya bağlantı ile kullanıcı satın alma adımına
direk geçebilmektedir. Özellikle kullanıcıda güven uyandıran, basit, kullanışlı ve satın alma
işlemi ile ilgili bilgilerin kolay şekilde bulunabildiği siteler tüketicinin satın alma adımına
geçmesinde büyük bir öneme sahip (Marangoz, 2014, s. 167).
2.3.5 Satın Alma Sonrası Değerlendirme
Tüketicinin satın alma karar süreci sadece ürünü satın alma kararı vermesi ile son
bulmamaktadır. Bu satın alma sürecinde yaşadıkları, ürünün gösterdiği performans, satın
alma sonrası ortaya çıkan davranış şekli ve tüketicinin tatmin olma düzeyi de satın alma
süreci kapsamında değerlendirilmektedir (Aksoy, 2006, ss. 68-69).
Tüketiciler bir ürün veya hizmeti satın aldıktan ve kullandıktan sonra bu satın alma
kararının kendilerine olan yansımalarını ve sonuçlarını değerlendirerek bunu davranışlarına
yansıtmaktadırlar. Bu değerlendirmelerde muhtemel üç senaryo ile karşılaşılmaktadır. İlk
olarak ortaya çıkan performans tüketicinin beklentileri ile eşleşmiştir. İkinci olarak ortaya
çıkan performans tüketicinin beklentisinden daha yüksektir ve beklentiler olumlu şekilde
karşılanmıştır. Burada her iki durumda da bir tatmin ve memnuniyet söz konusudur. Son
olarak ortaya çıkan performans tüketicinin beklentisinden daha düşük seviyededir ve
beklentiler karşılanamamıştır. Burada ise bir tatminsizlik ve memnuniyetsizlik söz
konusudur (Schiffman & Kanuk, 2004, s. 570).
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Tatmin olan tüketici aynı üründen veya markadan yeniden bir satın alma
gerçekleştirmektedir. Ayrıca çevresindeki kişilere de marka ile ilgili olumlu yorumlar
yapma ve tavsiye verme eğilimi göstermektedir . Satın alma eylemi sonucunda tatmin
olmuş bir tüketici büyük olasılık ile markaya veya ürüne karşı da bir sadakat kazanmaya
başlamıştır. Tatmin olmayan tüketici ise ürünü veya markayı kullanmayı bırakabilir ve
para iadesi talep edebilir. Ürünü kullanmayı bırakmanın yanında ürün veya marka ile ilgili
yaşadığı memnuniyetsizliği çevresi ile de paylaşarak olumsuz bir bilginin yayılmasına
neden olabilir. Tatmin olmayan tüketicinin eylemsiz kalması da şikayet paylaşımında
bulunması da marka için zararlı durumlardır (Kotler & Keller, 2009, s. 213).
İnternet ortamında tüketicilerin satın alma sonrası davranışları tıpkı geleneksel
pazarda olduğu gibi büyük bir öneme sahiptir. İnternet üzerinden satılan bir ürün olsa da
bunun yanında sunulan hizmet çok daha kapsamlıdır. Bu nedenle ürün seçiminde, ödeme
sırasında ve alım sürecinde bir sorun yaşanmaması eğer bir sorun yaşanıyorsa bunun hızlı
ve etkili bir şekilde çözülmesi gerekmektedir (Özmen, 2013, s. 280). Aksi takdirde
internetin en popüler mecrası haline gelen sosyal medya aracılığıyla tüketici tatminsizliğini
yaymaya başlayacaktır. Marka hakkında başlayan olumsuz bilgi paylaşımının zamanında
önüne geçilememesi ile de marka telafisi güç bir duruma düşecektir (Marangoz, 2014, s.
168). Bu gibi durumlara düşmemek için özellikle internetin sahip olduğu yüksek etkileşim
gibi önemli özellikler sayesinde satın alma sonrası değerlendirmeler daha kolay takip
edilebilmekte ve yönetilebilmektedir.
2.4 Elektronik Ticarette Satın Alma Davranışı
2.4.1 Elektronik Ticaretin Tercih Edilme Nedenleri (Motivasyonlar)
- Zaman kavramının artık çok önemli olduğu günümüzde elektronik ticaret ile
tüketiciler zamandan tasarruf edebilir hale gelmişlerdir. Aranılan bir ürün için onlarca
mağaza gezmeye veya mağazalarda sıra beklemeye gerek kalmadan birkaç adım ile
aradıkları ürünü bulup satın alabilmektedirler.
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- Elektronik ticaretin sunduğu ürün çeşitliliği ile tüketicilerin bütçesine ve aradığı
özelliklere en uygun ürünü bulması kolaylaşmıştır. Aranılan bir ürün için binlerce farklı
seçenek aynı anda tüketicinin karşısına çıkabilmektedir. Tüketici kendisi için önemli olan
özelliklere (fiyat, performans vs) göre bir karşılaştırma yapabilmektedir.
- Coğrafi sınırların elektronik ticaret ile ortadan kalkması ile ulaşılması zor
noktalardan ürün ve hizmet satın alımı mümkün hale gelmiştir. Yine aynı şekilde
bulunduğu bölgede aradığı markaya ait bir mağaza olmayan müşteri elektronik ticaret ile
işletmenin online satış kanalından aradığı şeyi tedarik edebilmektedir.
- Tüketiciler ürün ve hizmetler ile ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşabilmektedirler.
Ürünlerin özellikleri, fiyat bilgileri ve kullanıcı yorumları tüketicilerin satın almalarında yol
gösterici olmaktadır.
- Elektronik ticaret ile bir satın alma gerçekleştirirken herhangi bir satış görevlisinin
satış baskısı hissedilmediği için tüketiciler daha rahat hissedip alışveriş yapabilmektedirler.
- Elektronik ticaret ile tüketiciler kendi istek ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş
ürünlere kolaylıkla ulaşıp satın alabilmektedirler. Günümüzde kullanıcının ihtiyacına göre
spor ayakkabı tasarlayabildiği veya çocuklar için oyuncak tasarlanabilen elektronik ticaret
site örnekleri mevcuttur.
- Elektronik ticaret satışlarından pay almaya çalışan işletmeler arasında ciddi bir
rekabet yaşanmaktadır. Yaşanan bu rekabet tüketiciye fiyat avantajı olarak yansımaktadır.
Bir ürün veya hizmeti elektronik ticaretin sunduğu fiyat avantajı ile daha düşük fiyata satın
almak mümkündür.
- Tüketiciler mağazaların çalışma saatlerine bağımlı kalmadan diledikleri her saat
diledikleri her noktadan satın alma yapabilmektedirler.
- Tüketiciler elektronik ticaret ile sadece işletmelerden değil kendileri gibi tüketici
olan diğer bireylerden de ürün satın alabilmektedir. Özellikle ikinci el ve vintage ürünlere
ulaşmada elektronik ticaret güzel bir aracıdır.
- Elektronik ticaret yolu ile satın alınan nakliyesi ve taşıması zor ürünler tüketicinin
kapısına kadar teslim edilmektedir.
- Satın alınan ürünlerin iade süreci tüketici hakları ile korunmakta ve belirlenen süre
içerisinde kolaylıkla iade edilebilmektedir. Çoğu zaman iade süreci tüketiciye ekstra bir
maliyet olarak yansıtılmamaktadır.
55

-Elektronik ticaret ile tüketiciler birçok alternatif ödeme yöntemi arasından kendisi
için en uygun olanı seçme olanağına sahip olmaktadırlar (Gökgül, 2014, ss. 82-84; Arslan,
2014, ss. 41-45; To, Liao & Lin, 2007, ss. 774-776).

2.4.2 Elektronik Ticaretin Tercih Edilmeme Nedenleri (Bariyerler)
- Elektronik ticarette gizlilik ve güvenlik konularında tüketicilerin mesafeli bir
yaklaşımları söz konusudur. Tüketiciler kişisel bilgilerinin başkaları ile paylaşılacağından
ve ödeme sırasında verdikleri kredi kartı bilgilerinin çalınabileceğinden korkmaktadırlar.
- Ürünleri görmeden ve denemeden elektronik bir ortamda satın alma işlemini
gerçekleştiren tüketicilerin beklentileri bazen hayal kırıklığı ile sonuçlanmaktadır.
- Ürünlerin açıklama kısımlarındaki eksiklikler ve ürün fotoğraflarının ürünü tam
olarak yansıtmaması tüketiciler açısından elektronik ticaretin tercih edilmeme
nedenlerinden biridir.
- Elektronik ticaret ile satın alınan ürünlerin tedarik süreleri bazı durumlarda uzun
sürmektedir. Satın aldığı ürünü hemen kullanmak isteyen tüketici kargo beklemek
istememektedir.
- Bazı tüketiciler özellikle lüks ürün ve hizmet satın alımlarında kendilerini özel
hissedecekleri bir mağaza deneyimi yaşamak istemektedirler. Bu nedenle elektronik ticarete
mesafeli yaklaşmaktadırlar.
- Fiziksel bir ortamda gerçekleşmeyen satın alma sırasında veya sonrasında yaşanan
bir aksaklıkta tüketiciler muhattap bulamamaktan korkmaktadırlar.
- Bazı kültürlere yaygın olarak yerleşmiş alışveriş sırasında yapılan pazarlık
kavramı elektronik ticarette geçerli değildir.
- Dolandırıcılık örneklerinin elektronik ticarette sıklıkla yaşanması nedeniyle
özellikle yeni elektronik ticaret sitelerine mesafeli bir yaklaşım söz konusudur.
- Stokta olmayan ürünlerin satışı, yanlış ürün gönderimi, kredi kartından fazla
miktarda para çekilmesi veya yanlış adrese ürün gönderimi gibi elektronik ticaret sitesinden
kaynaklı aksaklıklar bazı durumlarda tüketiciyi zor durumda bırakmaktadır.
- İadesi yapılan ürünlerin para iadesi konusunda bazen şirketler bazen ise aracı
konumundaki bankalardan kaynaklı gecikmeler yaşanmaktadır.
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- Şirketlerin depolarından sağlam bir şekilde çıkan ürünler nakliye sırasında zarar
görerek tüketiciye kusurlu olarak ulaşabilmektedir (Gökgül, 2014, ss.84-85; Altuğ ve
Özhan, 2012, s. 3).
2.4.3 Elektronik Ticarette Satın Alınan Ürünler
Bilişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler ve değişimler ile beraber internet
kullanımının yaygınlaşması ile günlük ekonomik faaliyetlerde de çeşitli değişiklikler
yaşanmıştır. Bireylerin tüketim davranışlarında, alışveriş alışkanlıklarında ve alışveriş
biçimlerinde değişiklikler yaşanmıştır (Doğrul, 2012, s. 325). Bundan on yıl öncesinde
internet üzerinden satılması ve alıcı bulması imkansız gibi görünen ürün ve servisler artık
kolaylıkla satılmakta ve alıcı bulmaktadır.
Elektronik ticaretin ilk evrelerinde ürün ve hizmetler satış potansiyeli açısından
değerlendirildiğinde işletmelerin karşısına sınırlı seçenekler çıkmaktaydı. Elektronik olarak
transferinin kolay ve hızlı olması nedeniyle yazılım ürünleri, belirli bir standarta ve fiyata
sahip film cd ve dvdleri, müzik albümleri, kitap, dergi ve gazeteler, çevrimiçi eğitim ve
kurslar, bilet, seyahat ve bankacılık hizmetleri elektronik ticarette satış potansiyeli görülen
ürün ve hizmetler arasında yer almaktaydı (Elibol & Kesici, 2004 , ss. 311-313).
Günümüzde ise internet üzerinden satın alınan ürün ve hizmetlerin çeşitliliği çok fazladır.
Kıyafet, kozmetik, ayakkabı, elektronik eşya, tiyatro-sinema bileti, ev eşyası, oyuncak,
internet servisleri, araba, ilaç, spor malzemeleri, şans oyunları, otobüs-uçak biletleri,
yiyecek ve içecek gibi çok çeşitli kategorilerdeki ürün ve servislerin satışı internet
üzerinden gerçekleştirilmektedir.
2014 yılında Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİAD) tarafından
yayınlanan "Dijital Pazarın Odak Noktası E-ticaret: Dünyada Türkiye'nin Yeri, Mevcut
durum ve Geleceğe Yönelik Adımlar" isimli raporda elektronik ticaret pazarları,
tüketicilerin elektronik ticarete olan güven ve kullanım alışkanlıkları açısından gelişimini
dört fazda incelenmektedir.
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Şekil 7: E-Ticaret Gelişimi Fazları
Kaynak: (Tusiad, 2014)
Faz 1'de internet dünyasına aşinalığın az olması nedeniyle elektronik ticarete
yönelik güven de azdır. Kişisel bilgilerin paylaşılması konusunda tüketicilerin çekinceleri
mevcuttur. Bu nedenle genellikle e-mail ve sosyal ağlar kullanılmaktadır. Faz 2'de finansal
kurumlara duyulan güven nedeniyle online bankacılık gibi temel elektronik işletme
özellikleri kullanılmaktadır. Ayrıca online seyahat alışverişi de gerçekleşmektedir. Ancak
halen elektronik ticarete karşı bir güvensizlik söz konusudur. Faz 3'e gelindiğinde kalite ve
içerik açısından belirli bir standarta sahip ürünler, karşılaştırılabilecek teknoloji ürünleri ve
kitap gibi medya ürünlerinin online satışı yaygınlaşmıştır. Özellikle kıyaslanabilir ürünlerin
satışı yaygındır. Kalitesi gözlemlendikten sonra anlaşılan moda ürünleri gibi ürünlerin satışı
yaygın değildir. Faz 4'e gelindiğinde ise kıyaslanması zor ürünlerin elektronik ticareti
yaygınlaşmıştır. Moda, gıda ve güzelliklik ürünlerinin online satışı gerçekleştirilmektedir.
Elektronik ticaret firmalarına karşı duyulan güvensizlik ortadan kalkmış rahatça alışveriş
yapılır hale gelinmiştir.
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We are Social tarafından hazırlanan "Digital in 2016" isimli raporda 2016 yılı
verilerine göre ülkemizin 79.14 milyon olan toplam nüfusunun 46.28 milyonu aktif olarak
internet kullanıcısıdır. Yani toplam nüfusun %58'i internet kullanmaktadır. Bu internet
kullanıcılarından son otuz gün içerisinde bir ürün veya hizmet satın alanların oranı %45,
son otuz gün içerisinde bir ürün veya hizmeti internet üzerinden araştıranların oranı %54 ve
son otuz gün içerisinde herhangi bir elektronik ticaret sitesini ziyaret edenlerin oranı ise
%40'tır.
Tablo 1: Son 12 ay İçinde Kişisel Kullanım Amacıyla Bireylerin İnternet Üzerinden
Sipariş Verdiği ya da Satın Aldığı Mal ve Hizmet Türleri, 2016

Kaynak: TUİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2016
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2016 yılı hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım
araştırması sonuçlarına göre ülkemizde internet kullanıcıları tarafından kişisel kullanım
amacıyla satın alınan ürün veya hizmetlerin oranı 2015 yılında %33,1 iken bu oran 2016
yılında %34,1 olmuştur. 2015 yılı Nisan ayı ile 2016 yılı Mart ayı arasındaki dönemde
internet üzerinden alışveriş yapan bireylerin %60'ı giyim ve spor malzemesi, %29,7'si
seyahat bileti, araç kiralama vb, %25,8'i ev eşyası (mobilya, oyuncak, beyaz eşya vb),
%21'i elektronik aralar (cep telefonu, kamera, radyo, tv vb), %19,8'i gıda maddeleri ile
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günlük gereksinimlerini (çiçek, kozmetik, tütün ve içecek) satın almıştır.
(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779, Erişim Tarihi: 04.02.2017) Aynı
araştırmanın önceki yıllardaki verileri incelendiğinde internet üzerinden alışverişin yıl yıl
arttığı sonucuna varılmaktadır. Özellikle internet üzerinden giyim ve spor malzemeleri
kategorisinde ciddi bir artış yaşanmıştır. Buradan internet üzerinden alışverişin insanların
hayatında gün geçtikçe daha fazla yer edindiği ve insanların görmeden dokunmadan veya
denemeden ürün almaya dair düşüncelerinin yavaş yavaş değiştiği sonucuna varmak
mümkündür.
2.4.4 Kadınların Elektronik Ticaret Davranışları
Elektronik ticaretin ilk başladığı yıllarda satışa sunulan ürünlerin genellikle
erkeklerin ilgisini çekecek türden ürünler olması nedeniyle eğitimli ve belirli bir gelir
durumuna sahip erkek tüketiciler elektronik ticarete ilk başlayanlar olmuştur. Ancak
ilerleyen zamanlarda internetin hayatın vazgeçilmez bir parçası olması, kadınların
ekonomik olarak güçlerinin artması, kadınların toplum içerisindeki rollerinin değişip
genişlemesi ve kadınlara yönelik ürün çeşitliliğinin genişlemesi gibi etkenler ile kadınlar da
internet üzerinden alışveriş sürecine dahil olup varlıklarını göstermişlerdir (Levy & Weitz,
2004, s. 87).
Özellikle kadınların iş hayatına girerek ekonomik anlamda sahip olduğu güç ile
kadınların alışveriş şekillerinde de değişim yaşanmıştır. Ekonomik anlamda özgürleşen
kadınların satın alma güçleri de artmış dolayısıyla diledikleri ürün ve hizmetleri satın
alabilir hale gelmişlerdir. İnternet üzerinden alışverişin en büyük avantajlarından biri olan
zamandan tasarruf kavramı da yine burada devreye girmektedir. Alışveriş için
ayırabileceği zaman artık daha az olan kadın tüketiciler market, giyim hatta ev eşyası
alışverişlerini internet üzerinden yapmaya başlamışlardır.
Kadın ve erkekler sahip oldukları fizyolojik ve biyolojik farklılıklar nedeniyle farklı
tüketim davranışları sergilemektedirler. Aynı şekilde kadın ve erkeklerin farklı algılama
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tarzları nedeniyle farklı satın alma davranışları göstermektedirler. Bu durum internet
üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde de kendisini göstermektedir.
İnternet üzerinden satın alınan ürünlerin cinsiyete göre değişiklik gösterdiğini
destekleyen çalışmalar mevcuttur. Yapılan bir çalışmada erkek tüketicilerin genellikle
yazılım, donanım ve elektronik ürünleri satın aldığını kadın tüketicilerin ise genellikle
yiyecek, içecek ve kıyafet gibi ürünleri internet üzerinden almayı tercih ettiği sonucuna
varılmıştır (Bhatnagar, Misra, Rao, 2000, ss. 101-105). Akçi ve Göv tarafından 2015
yılında hazırlanan ve Türkiye'de internet üzerinden alışveriş yapan tüketicilerin demografik
yapılarını inceleyen araştırmaya göre de erkek tüketicilerin elektronik ürün, seyahat ve
konser biletlerini daha çok internet üzerinden satın aldıkları, kadın tüketicilerin ise giyim,
moda ve aksesuar ürünlerini internet üzerinden satın aldıkları sonucuna varılmıştır. (s. 426)
İnternet üzerinden yapılan alışverişte ürünü yakından görmeden, ürüne dokunmadan
alışveriş yapmayı kadın tüketiciler erkek tüketicilere göre daha az tercih etmektedirler (
Özdemir ve Yaman, 2007, s. 87). Çünkü kadın tüketiciler karar verme sürecinin bir parçası
olarak satın almak istedikleri ürüne dokunmayı ve üzerlerinde denemeyi daha çok tercih
etmektedirler (Özdemir ve Tokol, 2008, s. 68).
Satın alınan ürünler gibi internet üzerinden satın alma işleminde algılanan risk de
cinsiyete göre değişiklik göstermektedir. Yapılan bir çalışmada kadınların internet
üzerinden alışverişi erkeklere göre daha riskli bulduğu sonucuna varılmıştır (Bhatnagar,
Misra, Rao, 2000, ss. 101-105). Ayrıca yine kadınlar teknoloji ile ilgili konularda da daha
fazla endişe duymakta ve erkekler kadar rahat davranamamaktadır (Çelik, 2012, s. 58). Bu
sonuç şaşırtıcı değildir çünkü geleneksel alışveriş sürecinde de erkek tüketicilerin parasal
açıdan risk alma algıları kadın tüketicilere göre daha fazla olduğu bilinmektedir. Erkek
tüketicilerin risk alma düzeylerinin yüksek olması nedeniyle risk alıp satın aldıkları bir
ürün veya hizmet ile ilgili bir sorun yaşadıklarında memnuniyetsizliklerini dile getirme ve
şikayette bulunma ihtimalleri kadın tüketicilere göre daha az olmaktadır (Girişken, 2015, s.
125).
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MasterIndex tarafından 2011 yılında yapılan bir araştırmanın sonucuna göre
kadınlar için internet üzerinden alışveriş yaparken ürün seçeneğinin fazla olması ve
bulundukları ortamdan uzaklaşmaya gerek duymadan alışveriş yapabilme kolaylığına sahip
olmaları önem taşırken erkekler için ise internetin sahip olduğu geniş imkanlar neticesinde
ürünlerin fiyatlarının ve özelliklerinin kolaylıkla kıyaslanabiliyor olması önem taşımaktadır
( İzgi ve Şahin, 2013, s. 13). Bu çalışmanın sonuçlarına benzer sonuçlara Şahin'in 2012
yılında yaptığı araştırmada da rastlanmaktadır (s. 149). Araştırma sonucuna göre kadın
tüketicilerin internet üzerinden alışverişi tercih etmelerinin nedeni olarak internet üzerinden
alışveriş ile zaman kazanmaları gösterilirken erkekler için fiyat avantajı, rahatlık ve
kolaylık gibi faktörlerin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Kadın tüketiciler erkek tüketicilere göre daha fazla ayrıntı bulup bu ayrıntılara daha
fazla önem verme ve en iyi sonuca ulaşma eğilimi içerisindedirler. En iyi sonuca
ulaşabilmek için bütün ayrıntılara dikkat ederek detaylı bir bilgi toplama süreci içerisine
girmektedirler. İnternet üzerinden herhangi bir satın alma işlemi gerçekleştirmeden önce
gerek ürün ile ilgili gerek satın alma işleminin gerçekleşeceği web sayfası ile ilgili detaylı
bir araştırma çalışması yapmaktadırlar (Özdemir ve Tokol, 2008, ss. 64-65).
İnternet sitesinde yer alan ürün ile ilgili farklı açılardan çekilmiş fotoğraflar,
fotoğrafı yakınlaştırma (zoom) özelliği, ürün boyutlarının vs detaylı bir şekilde yer aldığı
ürün bilgileri, ürünü kullananlar tarafından yapılan yorumlara yer verilmesi özellikle kadın
tüketicileri satın alma sırasında etkileyen faktörlerdendir. Dünya üzerinde moda alanında
bilinen en ünlü web sitelerinden biri olan Asos ürün fotoğraflarını eklemenin de ötesine
geçerek ürünü deneyen mankenlerin podyumda yürürken çekilmiş videolarına da yer
vermektedir. Bu kısa videolar ile satın alma öncesinde ürünün uzunluğunun ne kadar
olduğu, hareket ederken nasıl şekil aldığı veya vücut şekline göre nasıl duracağını
kolaylıkla anlamak mümkün hale gelmiştir ve potansiyel bir satın almanın avantaj ve
dezavantajlarını tüketiciye açıkca göstermektedir.
İnternet üzerinden sunulan indirim fırsatları, kuponlar ve hediye çekleri kadın
tüketicilerin satın alma kararı üzerinde erkek tüketicilere göre daha fazla etkiye sahiptir
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(Akçi ve Göv, 2015, s. 426). Kadın tüketiciler ile ilgili yapılan araştırmalarda fiyat tek
başına bir karar faktörü değildir. Fiyat genellikle erkek tüketiciler için daha önemlidir.
Ancak alışverişe teşvik amacıyla yapılan indirimlerin kadınlar üzerinde etkisi daha fazladır
(Özdemir ve Tokol, 2008, s. 67).
Grupon Türkiye tarafından yapılan bir araştırmada araştırmaya katılan kadınların
%47'si internet üzerinden alışveriş ile daha uygun fiyatlı ürünlere ulaştıklarını, %37'si
internet üzerinden alışveriş ile zamandan tasarruf ettiklerini, %32'si ise internet üzerinden
alışveriş öncesinde ürün ve fiyat karşılaştırması yaptıklarını açıklamıştır. Aynı araştırmada
kadınlar internet üzerinden alışverişi seçme nedeni olarak ücretsiz kargo, ödeme
yöntemlerindeki çeşitlilik ve ürüne dair detaylı bilgi edinme olanağı şeklinde ifade
etmişlerdir (Euromonitor, 2016, ss. 2-3).
İnternet üzerinden alışverişlerde önemli olan konulardan biri şüphesiz ki teslimat
süresidir. Tüketiciler genel olarak satın aldıkları ürünlerin ne zaman ve hangi koşullarda
teslim edileceğini bilmek istemektedirler. Bu isteğin yanı sıra belirtilen tarihlerde de ürünü
teslim almayı beklemektedirler. Teslimat süresinde yaşanan gecikmeler özellikle kadın
tüketiciler üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. TUİK tarafından 2016 yılı hanehalkı
bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre araştırmaya katılanlar içerisinde
son on iki ay içerisinde kişisel kullanım amacıyla internet üzerinden satın alma veya sipariş
verme konusunda araştırmaya katılanların %44.9'u teslimatın belirtilenden yavaş olması
nedeniyle sorun yaşadığını belirtmiştir. Bu oran erkeklerde %43.2 iken kadınlarda
%47.4'dür. (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21779, Erişim Tarihi:
04.02.2017)
Kadın ve erkek tüketicilerin internet sitesi tasarımına yönelik tutumları da
birbirinden farklıdır. Kadınlar daha çok kullanım kolaylığını önemsemektedirler (Çelik,
2012, s. 58). Aranılan bilgiye kolayca ulaşılabilen, sipariş süreci ile ilgili aranılan gerekli
bilgilendirmelerin yer aldığı ve kolaylıkla bulunabildiği site tasarımları kadınların internet
üzerinden alışveriş sürecini kolaylaştıran etkenlerden biridir.
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Yapılan bir başka araştırmada kadın tüketiciler erkek tüketicilere göre internet
üzerinden alışveriş sürecinde duygusal olarak daha fazla tatmin edilmiş hissetme
beklentisine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır (Rodgers & Harris, 2003, s. 324).
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3. ARAŞTIRMA DİZAYNI ve METODOLOJİSİ
Bu bölümde gerçekleştirilen araştırmanın amacı ve önemi, ana kütle ve örneklem
seçimi, araştırmanın türü, yöntemi ve analiz metodu, anket formu ve ölçek dizaynının nasıl
yapıldığına yer vermektedir. Ardından araştırmanın hipotezi, modeli ve veri analizi
sonucunda ortaya çıkan kantitatif sonuçları içermektedir. Son bölümde ise araştırma
bulgularının değerlendirilmesi kısmına yer verilmiştir.
3.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi
Sürekli büyümekte ve gelişmekte olan internet teknolojileri sonucunda insanların
ve işletmelerin hayatlarında köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Özellikle internetin
ticaret üzerindeki etkileri düşünüldüğünde işletmelerin hızla artan bu rekabet ortamında
hayatta kalabilmek ve başarılı olabilmek için tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına en doğru
şekilde anlayarak cevap verebilmeleri gerekmektedir.
İnternet üzerinden satış sürecinde herhangi bir yüz yüze iletişimin olmaması
nedeniyle tüketiciyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve analiz edilmesi işletmeler için
büyük önem taşımaktadır. Tüketiciyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi ile işletmeler
tüketicinin hangi davranışı neden gerçekleştirdiğini saptayıp bu doğrultuda harekete
geçebilmektedirler.
Bu araştırmanın amacı, kadın tüketicilerin internetten satın alma davranış sürecine
etki eden faktörlerin neler olduğunu belirlemek ve belirlenen bu faktörlerin satın alma
davranışlarına olan etkisini ortaya koymaktır.
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3.2 Araştırmanın Ana Kütlesi ve Örneklem Seçimi
Yapılan pek çok akademik çalışmada belirli kısıtlar nedeniyle ana kütlenin
tamamına erişilememekte ve kütlenin bir alt boyutu olarak adlandırılabilecek örneklem
grubu üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Örnekleme yöntemleri, tesadüfi örnekleme ve tesadüfi olmayan örneklemedir.
Tesadüfi örneklemede ana kütleyi oluşturan her bir elemanın seçilme şansı söz
konusuyken, tesadüfi olamayan örneklemede örneklem seçiminde kişisel yargılar
kullandığı için ana kütleyi oluşturan her bir elemanın seçilme şansı düşük olmaktadır
(Gegez, 2007, s. 241).
Tesadüfi örnekleme yöntemleri, basit rastgele örnekleme, sistematik örnekleme,
tabakalı örnekleme ve küme örneklemesi iken, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri ise,
kolayda örnekleme, yargısal örnekleme, kota örneklemesi ve kartopu örneklemesidir
(Malhotra, 2002, s. 345).
Kolayda örnekleme, örneğe seçilecek bireylerden ulaşılabilir olanların örnek
kapsamına dahil edilmesidir. Özellikle zaman ve bütçesel kısıtlar nedeniyle araştırmacılar
büyük bir kısmı kolayda örneklemi tercih etmektedirler (Gegez, 2007, s. 249).
Araştırmamızda tesadüfi olmayan örnekleme metotlarından kolayda örnekleme yapılmıştır.
Sosyal bilimlerde örneklem seçiminin yanında, örneklem büyüklüğü de önemlidir.
Saunders ve arkadaşlarının oluşturdukları tabloya göre (2000, s.156 ) %5, %3, %2 ve %1
hata paylarına göre örneklem seçiminde kullanılacak olan örneklem büyüklüğü bilgileri
aşağıdaki gibidir.
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Tablo 2: %95 Güven Düzeyinde Farklı Ana Kütle Büyüklükleri İçin Örnek Hacimleri
Hata Marjı
Ana Kütle
50
100
150
200
250
300
400
500
750
1000
2000
5000
10000
100000
1000000
10000000

5%
44
79
108
132
151
168
196
217
254
278
322
357
370
383
384
384

3%
48
91
132
168
203
234
291
340
440
516
696
879
964
1065
1066
1067

2%
49
96
141
185
226
267
434
414
571
706
1091
1622
1936
2345
2395
2400

1%
50
99
148
196
244
291
384
475
696
906
1655
3288
4899
8762
9513
9595

Kaynak: (Saunders, Lewis & Thornhill, 2000, s.156)
Bu bilgiler doğrultusunda, araştırmanın ana kütlesi 18 yaş ve üstü internet kullanan
kadın tüketicilerden oluşmaktadır. Seçilen 300 kişilik örneklem büyüklüğünün literatürdeki
bilgiler ışığında yeterli olduğu görülmektedir.
3.3 Araştırmanın Türü, Yöntemi ve Analiz Metodu
Kadınların internet üzerinden alışveriş yapmalarını etkileyen faktörlerin
belirlenmeye çalışıldığı araştırmada araştırmanın türü nedensel bir araştırmadır. Kısa sürede
geniş hedef kitlelere ulaşmak anlamında kantitatif bir veri toplama aracı olan anket yöntemi
kullanılmıştır. Toplanan anket verisinin tamamı (n=300) Google Survey aracılığıyla
internet üzerinden toplanmıştır.
Anket çalışması 2017 Kasım - 2017 Aralık ayları arasında uygulanmıştır. Toplamda
420 adet anket uygulanmış geçersiz ve eksik doldurulmuş anketlerin elenmesi ile toplam
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anket sayısı düşmüş ve 300 adet geçerli anket elde edilmiştir. Elde edilen bu anketlerin
dataları, ileri analiz teknikleri kullanmak üzere, SPSS 24 paket programına yüklenilmiş ve
analize tabi tutulmuştur.
3.4 Araştırmanın Anket Formu ve Ölçek Dizaynı
Çalışmada kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kadınların
internet üzerinden alışveriş yapmasına etki ettiği düşünülen değişkenlerin ölçek sorularına
yer verilirken, ikinci bölümde; katılımcıların demografik özellikleri ile birlikte, internet
kullanma alışkanlıklarına dair ölçek sorularına yer verilmiştir. Yapılan çalışmada kadın
tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler belirlenmeye çalışıldığı için
cinsiyet bir değişken olarak sorulmamış ve sadece kadın katılımcılardan anket toplanmıştır.
Anketin tamamında kapalı uçlu soru tekniği kullanılmış olup, anketin ilk bölümünü
oluşturan değişkenler tamamen 5’li likert tipi ölçek (“5=Kesinlikle Katılıyorum,
4=Katılıyorum, 3=Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum ve 1=Kesinlikle
Katılmıyorum” şeklinde) ile oluşturulmuştur. Anketin ikinci bölümünde ise katılımcılara
çoklu seçenek imkanı sunan bazı sınıflama ölçekleri de kullanılmıştır.
Araştırmada kullanılan ölçekler, İngilizce ve Türkçe versiyonları ile tablo halinde
aşağıda belirtilmektedir.
Tablo 3: İnternetten Satın Alma Davranışı Niyeti Ölçeği
İnternetten Satın Alma Davranışı Niyeti
Lin, H.F. (2007). Predicting Consumer Intentions to Shop Online: An Empirical Test
of Competing Theories. Electronic Commerce Research and Applications, 6(4), 433-442
1 I feel using online shopping is a good idea.

2 I feel using online shopping is a wise idea.
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İnternetten alışverişin iyi bir fikir
olduğunu düşünüyorum.
İnternetten alışverişin akıllıca bir
hareket olduğunu düşünüyorum.

İnternet üzerinden alışveriş yapmayı

3 I like to use online shopping.

düşünürüm.

Tablo 4: Kadınların İnternetten Satın Almasını Etkileyen Faktörler
Kadınların İnternetten Satın Almasını Etkileyen Faktörler
Raman, P. (2014). Factors Influencing Women Consumers’ Buying Behavior Towards
Online Shopping in India. The Journal Contemporary Management Research, 8(2), 23 56.
Boyut

Türkçeye çevrilmiş ölçek

Orijinal Ölçek

İnternet üzerinden alışveriş sürecinde
Risk of losing privacy

gizlilik ile ilgili riskler mevcuttur.
İnternet üzerinden alışveriş sürecinde
kimlik

bilgilerimin

çalınabilecek

olması bir risktir.

Risk of identity theft

İnternet üzerinden alışveriş sürecinde

Risk
Risk of credit card transactions

kredi kartı ile yapılan işlemler risklidir.
İnternet üzerinden satın alınan üründen
farklı bir ürünü teslim alma riski

Risk of not getting the right product mevcuttur.
Risk of returning products/items

Ürünlerin iade süreci risklidir.

Shopping online can be done any İnternetten alışveriş istenilen herhangi
bir zamanda yapılabilir

time

İnternetten alışveriş kapıda ödeme
Uygunluk

Convenience of cash on delivery

kolaylığı sağlar.
İnternetten alışveriş zaman açısından

Shopping online saves time

tasarruf sağlar

Convenience of home delivery

İnternetten
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alışveriş

eve

teslimat

konusunda kolaylık sağlar.
İnternetten alışverişte ürün çeşitliliği
Wide variety of products online

fazladır.

Insufficient information about the Ürün ile ilgili internet sitesinde yer
product

alan bilgiler yetersiz olabilir.
Online

işlemler

güvenli değildir.

Insecure online transactions
Güvenilirlik

gerçekleştirilen

İnternette satılan ürünlerin gerçekliğine
Uncertain Product Genuineness

dair bir belirsizlik söz konusudur.

Inaccurate description about the Ürün ile ilgili internet sitesinde yer
alan bilgiler yanlış olabilir.

produc

İnternetten

alışverişte

ürünlere

Not possible to touch products

dokunmak mümkün değildir.

Difficult to shop online

İnternetten alışveriş yapmak zordur.
İnternetteki

fiyatlar

mağazalardaki

fiyatlara göre daha düşüktür.

Low prices on online stores

İnternet üzerinden satış gerçekleştiren

Tercih etme
Lack of trust on the online vendors

satıcılara karşı güvensizlik duyuyorum
İnternet kullanımı konusunda yeterince
bilgi sahibi değilim.

Not skillful using internet
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3.5 Araştırmanın Hipotezleri ve Modeli

Risk

Uygunluk

İnternetten
Satın Alma
Niyeti

Güvenilirlik

Tercih etme

Şekil 8: Kadinlarin İnternet Üzerinden Alışveriş Yapmasına Etkili Olan Faktörler
Araştırmada Şekil 8’deki model doğrultusunda Risk, Uygunluk, Güvenilirlik ve Tercih
Etme faktörlerinin internet üzerinde satın alma niyeti üzerine etkileri ortaya konmuştur. Bu
doğrultuda hipotezler aşagıdaki gibidir.
H1: Risk değişkeninin kadınların internetten satın alma niyetine etkisi vardır.
H2: Uygunluk değişkeninin kadınların internetten satın alma niyetine etkisi vardır.
H3: Güvenilirlik değişkeninin kadınların internetten satın alma niyetine etkisi vardır.
H4: Tercih etme değişkeninin kadınların internetten satın alma niyetine etkisi vardır.
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Araştırmada ilk olarak hipotezlerin testi için öncelikle faktör ve güvenilirlik analizleri
yapılmış olup ardından verilere çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır.
3.6 Araştırmanın Kantitatif Sonuçları
Bu bölümde araştırmaya katılan kadın tüketicilerin anket yöntemi ile elde edilen
verilerin analiz sonuçlarına ve yorumlarına yer verilecektir.
3.6.1 Betimleyici İstatistikler ve Frenkans Tabloları
Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özellikleri Tablo 5 ve 6’da verilmiştir.
Tablo 5: Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri

DEMOGRAFİK
ÖZELLİKLER (n=300)
Evli
Medeni
Durum
Bekar
18-25
26-33
Yaş
34-41
42-49
50 üstü
İlköğretim
Ortaöğretim
Eğitim
Durumu
Lisans
Y.lisans/doktora
Finans
Özel Sektör
Avukat
Memur
Meslek
Doktor
Mühendis
Eğitimci
Öğrenci
Tüccar/Sanyici
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FREKANS
128
172
60
157
63
10
10
4
20
192
84
14
69
6
4
10
27
45
35
2

YÜZDE
(%)
42,7
57,3
20,0
52,3
21,0
3,3
3,3
1,3
6,7
64,0
28,0
4,7
23,0
2,0
1,3
3,3
9,0
15,0
11,7
0,7

Serbest Meslek
Emekli
Ev Hanımı
Diğer

9
3
37
39

3,0
1,0
12,3
13,0

Tablo 6: Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri 2

DEMOGRAFİK
ÖZELLİKLER (n=300)
3000 altı
3001-5000
5001-8000
Gelir (TL)
8001-10,000
10001-15,000
15.000 üstü
Başlangıç
İnternet
Kullanım
Orta
düzeyi
İleri
1 saatten az
1-2 saat
Günlük İnternet
2-3 saat
Kullanma süresi
3-4 saat
4 saatten fazla

142
93
33
12
13
7

YÜZDE
(%)
47,3
31,0
11,0
4,0
4,3
2,3

0
103
197
5
32
76
63
124

0
34,3
65,7
1,7
10,7
25,3
21,0
41,3

FREKANS

Araştırmaya katılan katılımcıların tamamı (n=300) kadın olup, %57,3’ü (n=172)
bekardır. Grubun %52,3’lük kısmı (n= 157) 26-33 yaş arasında olup, sırasıyla yaş grupları
%21 ile 34-41 yaş aralığında, %20 ile 18-25 yaş aralığında ve %3,3’lük payla 42-49 ve 50
yaş üstü gruplara dağılmıştır. Katılımcıların %64’ü (n=192) lisans mezunu olup, %28’si
(n=84) lisansüstü eğitime sahiptir. Katılımcıların meslek grupları geniş bir aralıkta dağılsa
da araştırmaya katılan katılımcıların ağırlıklı olarak özel sektör çalışanı olduğu
görülmektedir. Gelir grubunda %47,3 lük bir payla 3.000 TL ve altı grup (n= 142) ön
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plandayken, %31’lik bir kısım ise 3000 TL- 5000 TL gelir grubuna (n= 93) sahip kişilerden
oluşmaktadır.
Araştırmaya katılan katılımcıların %34’ü (n=103) internet kullanım düzeyi
seviyesinde kendini orta düzey olarak nitelendirmiş olup, % 65,7’si (n= 197) ileri düzey
olarak değerlendirmiştir. Katılımcıların %41,3’ü (n=124) günlük olarak internette dolaşma
sürelerinin 4 saatten fazla olduğunu belirtirken, %25,3’ü ( n= 76) günde 2-3 saatini
internete ayırdığını belirtmişlerdir.
Katılımcıların internet kullanım amaçları en çok tercih edilen 3 neden olarak
sırasıyla %73’lük bir yüzdeyle (n=220) “alışveriş yapmak”, %88’lik bir diğer yüzdeyle
(n=264) “bilgi edinmek”, %85’lik diğer bir yüzdeyle de (n=255) sosyal ağlarda dolaşmak
oluşmuştur.
Katılımcıların internetten satın alma yapma oranlarını haftalık ve aylık sürelerde
değerlendirildiğinde, öncelikle toplam katılımcıların % 15’inin (n=53) ne haftalık ne de
aylık sürede internetten satın alma yapmadığı görülmektedir. Katılımcıların % 37’si (n=92)
haftada bir, %9’u (n=24) haftada iki, %3’ü (n=8) ise haftada üç kere internetten alışveriş
yapmakta olup; katılımcıların %31’i (n=79) ayda bir, %19’u (n=49) ayda iki, %8’i (n=20)
ayda üç, %15 ise (n=38) ayda 4 kere internetten alışveriş yapmaktadır.
İnternetten satınalınan ürün ve hizmetlerin içerikleri değerlendirildiğinde ilk üç
sırayı sırasıyla % 76’lık bir yüzdeyle (n=230) giyim ve aksesuar harcamaları alırken, ikinci
sırada %65’lük bir yüzdeyle (n=196) uçak-otobüs bileti gibi ulaşım harcamaları
sıralanmaktadır. Üçüncü sırada ise % 63 (n=189) ile kitap-dergi-cd vb. ürün harcamaları
bulunmaktadır.
Toplanan verinin tanımlayıcı istatistikleri de Tablo 7’de verilmiştir. 5’li likert tipi
aralıklı ölçek ile toplanan cevaplarda katılımcıların sorulara verdiği en düşük değer 1,90 en
yüksek değer de 4,02 ortalamasında seyretmiştir. Verinin basıklı ve çarpıklık değerlerine
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bakıldığında değerlerin 0’a yakın olması verinin parametrik test uygulamaya elverişli
olduğunu göstermektedir.
Tablo 7: Tanımlayıcı İstatistikler
Gözlem
Std
sayısı
Ortalama Sapma

s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
Listelenen
gözlem
sayısı

İstatistik
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

İstatistik
3,6867
3,9100
3,6300
3,6600
3,2367
4,2933
3,7633
3,7367
4,0867
3,7000
3,9500
4,0233
4,0233
3,5267
3,0667
3,0933
3,3767
4,1967
2,2400
3,4533
2,8967
1,9067

İstatistik
1,03540
1,01916
1,07562
1,03342
1,13944
1,06665
1,12467
1,12169
1,08770
1,07105
1,06988
1,11667
1,08938
1,06446
1,00943
1,00398
0,94043
1,16727
1,11649
1,10691
0,99799
1,11749

Çarpıklık
İstatistik
-0,999
-1,250
-0,876
-0,764
-0,284
-1,856
-0,801
-0,883
-1,350
-0,562
-1,038
-1,134
-1,203
-0,723
-0,174
-0,089
-0,404
-1,634
0,691
-0,403
0,046
1,126

Basıklık
Std
Sapma
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141
0,141

İstatistik
0,667
1,298
0,217
0,033
-0,877
2,919
-0,022
0,188
1,306
-0,209
0,497
0,489
0,897
-0,072
-0,191
-0,377
-0,211
1,813
-0,294
-0,481
-0,142
0,258

Std
Sapma
0,281
0,281
0,281
0,281
0,281
0,281
0,281
0,281
0,281
0,281
0,281
0,281
0,281
0,281
0,281
0,281
0,281
0,281
0,281
0,281
0,281
0,281

3.6.2 Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizleri
Faktör analizi, değişkenler arasındaki ilişkilere dayanarak verilerin daha anlamlı ve
özet bir biçimde sunulmasını sağlayan çok değişkenlerin açıklandığı boyutların
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belirlenmesinde kullanılmaktadır (Durmuş ve arkadaşları, 2016). Faktör analizi
uygulanırken bazı kurallar söz konusudur. Bu kurallar sırasıyla anti-image matrisinin
oluşturulması, Kaser-Meyer-Olkin (KMO) testinin ve Bartlett Testlerinin hesaplanıp
yorumlanmasıdır. Analiz sonuçlarına göre; değerlendirme yapabilmek için, soruların Antiimage değerlerinin 0,50’den yüksek olması, Bartlett testi anlamlılık seviyesinin 0,05
seviyesinden düşük olması ve KMO değerinin 0,50 den yüksek olması gereklidir. Bartlett
ve KMO testleri ön koşul olup test sınır değerlerinin geçilmemesi durumunda faktör
analizine devam edilemez. Anti-image değeri düşük olan sorular ise analizden çıkartılarak,
analiz yinelenir (Kalaycı, 2010). Bu üç aşamadan sonraki adım ise, değişkenler arasındaki
ilişkileri en yüksek derecede temsil edecek en az sayıda faktör elde edileceğine karar
verilirken Özdeğer istatistiğine (Initial Eigen Values) bakılmaktadır. Özdeğer istatistiğinin
1 değerinden büyük olduğu durumlarda faktör anlamlı olarak kabul edilmekte olup 1
değerinden küçük olduğunda faktörler dikkate alınmamaktadır (Hair ve arkadaşları, 2010).
Faktör analizi yapıldıktan sonra faktörlerin güvenilirlik testleri
gerçekleştirilmektedir. Güvenilirlik analizi, sosyal bilimlerde yapı geçerliliğini test etmek
için yapılan analizdir (Devellis, 2003). Güvenirlik analizinin istatistiksel değeri Cronbach α
(Alpha) değeri ile ölçülür. Cronbach α değeri 0,70 ve üzeri değer aldığında faktörün
güvenilir olduğu anlamına gelmektedir ancak 0,60 sınırı da kullanılabilir (Hair, 2010).
Yukarıda verilen bilgilerden hareketle modelde kullanılan ölçeğe faktör analizi ve
güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Uygulanan faktör ve güvenilirlik analizi sonuçları
tablolarla sunulmuştur.
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Tablo 8: Tüm Değişkenlerin KMO ve Bartlett Küresellik Testi Sonuçları

Faktör
İnternetten satın alma niyeti
Risk
Uygunluk
Güvenilirlik
Tercih etme

KMO
Testi
0,752

Bartlett
Küresellik
Testi
0,000

0,870

0,000

Tablo 8’de görüldüğü gibi, tüm değişkenlerin KMO değerlerinin 0,50’nin üzerinde
olduğu ve Bartlett testinin de 0,00 değeriyle anlamlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla veri
seti faktör analizi uygulamasına uygun bulunmuştur.
Tüm değişkenler için temel bileşenler yöntemi ve Varimax döndürme yöntemi
kullanılarak uygulanan faktör analizinde örneklem yeterliliği ölçüsü 0,50’nin altında kalan,
faktör altında tek kalan, birbirine yakın faktör ağırlıkları olan ve faktör ağırlığı 0,50’nin
altında kalan tüm sorular analizden çıkartılmış ( Soru 18 ve Soru 5), değişkenler tekrar
analize tabi tutulmuştur. Yinelenen analiz sonucunda özdeğerleri 1 ve üzerinde olan
faktörler değerlendirmeye alınmıştır. Faktör analizi yapılan değişkenlerin güvenilirlik
analizi yapılmış, kabul edilebilir değer olan 0,60 Cronbach Alfa değeri altında kalan
herhangi bir değişken olmadığı gözlemlenmiştir.
Çalışmada “internetten satın alma niyeti” ve internetten satın alma nedenleri olan
“risk, uygunluk, güvenilirlik ve tercih etme” değişkenlerine faktör analizi uygulanmış ve
faktörlerin literature uygun bir şekilde dağıldığı görülmüştür. İnternetten satın alma niyeti,
Risk, Uygunluk, Güvenilirlik ve Tercih etme değişkenlerinin sırasıyla Cronbach Alfa
değerleri 0,901, 0,865, 0,884, 0,774 , 0,684 olarak sonuçlanmış ve güvenilir ölçekler
olarak modelde yerini almıştır.
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Tablo 9: İnternetten Satın alma niyeti Değişkeninin Faktör ve Güvenilirlik Analizi
Sonuçları
Faktörün
adı

Soru
Soru ifadesi
kodu
S7

İnternette
n
Satın
S10
Alma
Niyeti
S13

Faktör
Ağırlıkları

Faktörün
Açıklayıcılığı Güvenilirlik
(%)

İnternetten alışverişin iyi bir fikir
0,922
olduğunu düşünüyorum
İnternetten alışverişin akıllıca bir
0,91
hareket olduğunu düşünüyorum
İnternet
üzerinden
yapmayı düşünürüm

alışveriş

83,43

0,901

0,909

İnternetten satın alma niyeti değişkenine uygulanan faktör analizi sonucuna göre
ölçek tek faktör altında toplanmış olup, elde edilen tek boyutun güvenilirlik analizi sonucu
Cronbach Alfa değerinin 0,901 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu faktör iç tutarlılığı
olan bir faktördür ve faktörün açıklayıcılık oranı %83,43 dür.

Tablo 10: Uygunluk Değişkeninin Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları

Faktörün
adı

Soru
Soru ifadesi
kodu

S9
S12
Uygunluk

S8

Faktör
Ağırlıkları

İnternetten
alışveriş
zaman
0,862
açısından tasarruf sağlar
İnternetten
alışverişte
ürün
0,809
çeşitliliği fazladır.
İnternetten
alışveriş
kapıda
0,805
ödeme kolaylığı sağlar.

S11

İnternetten alışveriş eve teslimat
0,791
konusunda kolaylık sağlar.

S6

İnternetten alışveriş istenilen
0,786
herhangi bir zamanda yapılabilir
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Faktörün
Açıklayıcılığı Güvenilirlik
(%)

22,81

0,884

S20

İnternetteki
fiyatlar
mağazalardaki fiyatlara göre daha 0,668
düşüktür.

Tablo 11: Risk Değişkeninin Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları

Faktörün
adı

Soru
Soru ifadesi
kodu
s2

s3
Risk

s1
s15
s4

Faktör
Ağırlıkları

İnternet
üzerinden
alışveriş
sürecinde kimlik bilgilerimin
çalınabilecek olması bir risktir.
İnternet
üzerinden
alışveriş
sürecinde kredi kartı ile yapılan
işlemler risklidir.
İnternet
üzerinden
alışveriş
sürecinde gizlilik ile ilgili riskler
mevcuttur.
Online gerçekleştirilen işlemler
güvenli değildir.
İnternet üzerinden satın alınan
üründen farklı bir ürünü teslim
alma riski mevcuttur.

Faktörün
Açıklayıcılığı Güvenilirlik
(%)

0,889

0,857

0,817

19,12

0,865

0,649
0,519

Tablo 12 : Güvenilirlik Değişkeninin Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları

Faktörün
adı

Soru
Soru ifadesi
kodu
s16

Güvenilirlik s17
s14

Faktör
Ağırlıkları

İnternette
satılan
ürünlerin
gerçekliğine dair bir belirsizlik 0,788
söz konusudur.
Ürün ile ilgili internet sitesinde
0,773
yer alan bilgiler yanlış olabilir.
Ürün ile ilgili internet sitesinde
0,714
yer alan bilgiler yetersiz olabilir.
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Faktörün
Açıklayıcılığı Güvenilirlik
(%)

13,94

0,774

Tablo 13: Tercih Değişkeninin Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları

Faktörün
adı

Soru
Soru ifadesi
kodu
s22

Tercih

s19
s21

Faktör
Ağırlıkları

İnternet kullanımı konusunda
0,827
yeterince bilgi sahibi değilim.
İnternetten alışveriş yapmak
0,807
zordur.
İnternet
üzerinden
satış
gerçekleştiren satıcılara karşı 0,558
güvensizlik duyuyorum

Faktörün
Açıklayıcılığı Güvenilirlik
(%)

11,41

0,684

İnternetten satın almayı etkileyen değişkene uygulanan faktör analizi sonucuna göre
ölçek literatüre uygun bir şekilde dört faktör altında toplanmış olup, elde edilen dört
boyutun güvenilirlik analizi sonucu Cronbach Alfa değerlerinin 0,60’dan yüksek olduğu
görülmektedir. Faktörlerin dağılımı literatüre uygunluk gösterdiğinden, faktör isimlerinde
bir değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla bu faktörler iç tutarlılığı olan faktörlerdir ve
faktörlerin açıklayıcılık oranı sırasıyla Uygunluk, Risk, Güvenilirlik ve Tercih
değişkenleri için %22,8, %19,1 %13,8, %11,4 tür.
3.6.3 Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi
Çoklu regresyon bir bağımlı değişkenin birden fazla bağımsız değişken arasındaki
ilişkiyi açıklamakta kullanılan istatistiki bir analiz yöntemidir. (Pallant, 2007).
Regresyon analizi uygulayabilmek için, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki
ilişkini doğrusal olması, Bağımsız değişkenlerin birbiriyle ilişkili olmaması, Hata
terimlerinin normal dağılması, Hata terimlerinin varyanslarının sabit olması, Hata
terimlerinin arasında ilişki olmaması gerekmektedir (Durmuş ve arkadaşları, 2010 s. 154).
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Literatüre uygun kurduğumuz modelin, yapılan faktör analizi sonucunda da
değişmediği görülmüştür. Araştırma modeline göre analize tabi tutulan değişkenler ve
yorumları aşağıdaki gibidir.

Risk

Uygunluk

İnternetten
Satın Alma
Niyeti

Güvenilirlik

Tercih etme

Şekil 9: Faktör Analizi Sonrası Aynı Kalan Araştırma Modeli
H1: Risk değişkeninin kadınların internetten satın alma niyetine etkisi vardır.
H2: Uygunluk değişkeninin kadınların internetten satın alma niyetine etkisi vardır.
H3: Güvenilirlik değişkeninin kadınların internetten satın alma niyetine etkisi vardır.
H4: Tercih etme değişkeninin kadınların internetten satın alma niyetine etkisi vardır.
Veriye çoklu regresyon uygulanabilmesi için yapılması gereken ön testlerden ilki
doğrusallık varsayımı bağımlı ve bağımsız değişkenlerin serpilme matrisi çizilerek test
edilmiş ve bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin doğrusal olmadığı
yönünde herhangi bir kanıt görülmemiştir. Ayrıca serpilme matrisi veri setinde bu
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değişkenler için aykırı değerler olmadığı da görülmüştür. Dolayısıyla elde edilen modelin
internetten satın alma niyetini açıklamak için kullanılması istatistiksel olarak anlamlıdır.

Tablo 14: Çoklu Regresyon Analizi Anova Tablosu

ANOVAa
Kareler Toplamı

df

Ortalama Kare

F

Anlamlılık

Regresyon

184,579

4

46,145

118,745

,000b

Artıklar

114,638

295

,389

Total

299,216

299

Model
1

a. bağımlı değişken: insatınalmaniyeti
b. bağımsız değişkenler: (sabit), tercih, uygunluk, risk, güvenilirlik

Yapılan çoklu regresyon analizi Anova tablosu sonuçlarına göre, kadınların
internetten satın alma davranışı niyetine etki eden Risk, Uygunluk, Güvenilirlik ve Tercih
etme değişkenlerinin oluşturduğu araştırma modelininin istatistiki olarak anlamlı olduğu
görülmektedir ( F=118,745, p˂ 0,005). Diğer bir değişle İnternetten satın alma niyeti
değişkenini, Risk, Uygunluk, Güvenilirlik ve Tercih etme değişkenlerinden en az biri ile
açıklamak mümkündür. Hangi değişkenlerin modele istatistiki olarak anlam kattığına ise
katsayı yani Coefficient tablosu aracılığıyla karar verilecektir.
Tablo 15: Çoklu Regresyon Analizi Katsayılar Tablosu
Coefficientsa
Standardize
edilmemiş
katsayılar

Standardize
edilmiş
katsayılar

%95 güven
aralığında

Doğrusallık
istatistikleri

Korelasyon

t
4,806

Anla
mlılı Alt
k.
Sınır
0,000 0,633

Üst
Sınır
1,512

Sapm
asız
Kısmi

Part

0,044 0,731

18,958

0,000 0,752

0,926

0,756 0,741

0,683 0,874

1,144

0,056 -0,009

-0,195

0,846 -0,121

0,099

0,067 -0,011

1,667

güvenilirlik 0,034

0,057 0,028

0,593

0,554 -0,078

0,146

0,187 0,035

0,600
0,007
0,021 0,576

tercih

0,046 -0,219

-5,607

0,000 -0,351

-0,168

-0,310
0,274

0,851
0,202

1,175

B
1,073

Std.
Hata Beta
0,223

uygunluk

0,839

risk

-0,011

Model
1 (Sabit)

-0,259
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Tolerans

VIF

1,735

Katsayı (Coefficient) tablosuna göre t ve sig değerleri incelendiğinde internetten
satın alma niyeti üzerinde sadece uygunluk (t=18,958, p=0,000) ve tercih etme (t=-5,607,
p=0,000) değişkenlerinin etki ettiği ve diğer değişkenlerden risk ( p=0,846) ve
güvenilirliğin (p=0,554) (p >0,005) modele istatistiki olarak bir anlam katmadığı
görülmektedir. Kısacası internetten satın alma niyetini uygunluk ve tercih etme
değişkenlerinin yüksek seviyede açıkladığı ( R=0,785; R2 =0,617, F= 118,745, p=0,000)
görülmektedir. Alt boyutlar içinde en açıklayıcı olan değişken uygunluk olup ( β=0,731) bu
boyutu tercih etme değişkeni (β= -0,219) izlemektedir. Bununla birlikte uygunluk
değişkeninin internetten satın alma niyetini pozitif yönde etkilediği ancak tercih etme
değişkeninin ise negatif yönde bir etkisi olduğu görülmektedir.
Bununla birlikte tüm değişkenlerin Tolerans değerinin 0,10 üstünde ve VIF
değerinin 10’un altında olması bağımsız değişkenler arasında çoklu bağıntı olmadığı
anlamına da gelmektedir (Pallant, 2010, s.156).

Tablo 16: Çoklu Regresyon Analizi Özet Tablosu

Model Özetib
Model
1

R
,785a

R Kare
,617

Düzenlenmiş
R Kare
,612

Tahmini
Hatası
,62338

Standart

a. Bağımsız Değişkenler: (Sabit), tercih, uygunluk, risk, güvenilirlik
b. Bağımlı Değişken: insatınalmaniyeti

Yapılan çoklu regresyon analizi sonucuna göre Uygunluk ve Tercih etme
değişkenleri internetten satın alma niyeti değişkenini %61 oranında açıkladığı istatistiki
olarak kanıtlanmıştır. ( R=0,785; R2 =0,617, F= 118,745, p=0,000)
Yapılan analiz sonuçlarına göre Kabul ve Red gören hipotezler Tablo 17’de
belirtilmiştir.
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Tablo 17: Hipotez Testleri Özet Tablosu

Kabul/Red

P değeri

Red

0,846

Hipotezler

Yol

H1

Risk

H2

Uygunluk

İnternetten Satın Alma Niyeti Kabul

0,000

H3

Güvenilirlik

İnternetten Satın Alma Niyeti

Red

0,554

H4

Tercih Etme

İnternetten Satın Alma Niyeti

Kabul

0,000

İnternetten Satın Alma Niyeti

3.7 SONUÇ
3.7.1 Genel Değerlendirme
Tüketici davranışları sahip olduğu anlaşılması zor yapı ve henüz keşfedilmemiş
yönleri nedeniyle birçok araştırmanın konusu olmuştur. Günümüz modern pazarlama
anlayışında tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına önem verilip tüketici odaklı bir karar alma
mekanizması uygulanmaktadır. Bu nedenle tüketicinin istek ve ihtiyaçlarının beklenen
düzeyde karşılanabilmesi ve tüketicinin tatmin edilebilinmesi için ilk olarak tüketicileri
anlamaya çalışmak ve bu davranışlar doğrultusunda hareket etmek gerekmektedir. Çünkü
bir pazarlama sürecinin başlangıcı olan amaç ve stratejilerin ortaya konması aşamasından
pazarlama karmasının oluşturulması aşamasına kadar tüketiciler karar mekanizmalarının
temelini olışturmaktadır.
Kullanıcı sayısı her geçen gün artan internetin ticari faaliyetler için kullanılır olması
ile tüketicilerin hayatında yer edinmeye başlayan internetten satın alma davranışı öncesi ve
sonrasında karmaşık davranışları kapsayan bir süreçtir. Bazı tüketiciler internet üzerinden
alışveriş yapma davranışına olumlu bir şekilde yaklaşırken bazı tüketiciler ise internet
üzerinden alışveriş yapma davranışına mesafeli yaklaşmakta ve tercih etmemektedirler.
Her iki durum için de işletmelerin tüketici davranışlarını detaylı şekilde analiz ederek bu
durumların nelerden etkilendiğini belirleyerek elde edilen sonuçlara göre çeşitli stratejiler
geliştirmeleri gerekmektedir.
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Araştırmada, elektronik ticaret kavramı ve internet üzerinden pazarlama kavramı ile
tüketici davranışları ile ilgili literatür taraması gerçekleştirilerek elde edilen model
sonucunda kadın tüketicilerin internetten satın alma davranış süreçlerinde etki sahibi olan
değişkenlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu değişkenler risk, uygunluk, güvenilirlik ve
tercih etme olarak belirlenmiştir.
Hazırlanan araştırmada ilk olarak hipotezlerin testi için öncelikle faktör ve
güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Ardından verilere çoklu doğrusal regresyon analizi
uygulanmıştır.
Uygulanan analizler sonucunda internetten satın alma niyeti ile uygunluk ve tercih
etme değişkenleri arasında bir ilişki tespit edilmiştir. Uygunluk değişkeninin internetten
satın alma niyetini pozitif yönde etkilediği, tercih etme değişkeninin ise negatif yönde
etkilediği görülmektedir.
Bu bağlamda, internetin sahip olduğu zamandan ve mekandan bağımsız olma
özelliği neticesinde uygunluk kavramının kadın tüketicilerin internetten satın alma
yapmalarına etki eden önemli bir unsur olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İnternetten alışverişin
istenilen herhangi bir zamanda gerçekleştirilebilir olması, kapıda ödeme, eve teslimat
seçeneği gibi sunduğu kolaylıklar, daha fazla ürün çeşidine ve alternatifine ulaşma imkanı,
zaman açısından tasarruf sağlaması, mağazalardaki fiyatlara göre daha rekabetçi ve düşük
fiyatlı ürünlerin satın alınabilir olması gibi uygunluk ile ilgili etkenler kadın tüketicilerin
internetten satın alma niyeti üzerindeki etkisini pozitif yönlü arttırmaktadır.
Tercih etme değişkeninin etkisine bakıldığında ise internet üzerinden satış
gerçekleştiren satıcılara karşı duyulan güvenden bahsetmek gerekmektedir. Burada satıcı
konumunda bulunan taraf ile sadece internet aracılığı ile iletişime geçilmektedir ve bu
durum tüketicilerin güven konusunda sıkıntı yaşamasına neden olmaktadır. Özellikle
sadece internet üzerinden faaliyet gösteren işletmelerin gerçekte var olup olmadığı
tüketicinin aklında soru işaretlerine neden olmaktadır. Tüketici satın aldığı ürün veya
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hizmetin gerçekten kendine teslim edilip edilmeyeceğini bilmek istemektedir. Bu nedenle
işletmelerin tercih faktöründe tüketici ile arasında ilk olarak bir güven inşası gerekleştirip
varlıklarının gerçekliğine tüketiciyi inandırmaları gerekmektedir. Tercih etme faktörünü
etkileyen bir diğer konu ise bireylerin internet kullanımı ve internetten alışveriş yapma
konusunda sahip olduğu bilgi düzeyi ve düşünce şekli önemlidir. İnternet kullanımı ve
internetten alışveriş yapma konusunda daha fazla bilgi sahibi olan tüketici aynı doğtultuda
internetten alışveriş yapma yöntemini tercih etmektedir. Burada özellikle web sitelerinin
tasarımının kullanıcı dostu, kafa karıştıran ögelerden uzak ve basit şekilde tasarlanması,
alışveriş sırasında atlanılması gereken basamakların yalın ve güven verici olması önemlidir.
3.7.2 Araştırmanın Kısıtları ve Gelecek Araştırmalar için Öneriler
Araştırmanın ana kütlesini internetten satın alma gerçekleştiren kadın tüketiciler
oluşturmaktadır. Ancak bu ana kütleye ulaşmanın imkansızlığı, zaman ve maliyet gibi
kısıtlayıcı nedenlerden dolayı araştırma nispeten küçük bir kadın örneklem grubu üzerinde
ve kolayda örnekleme yapılarak uygulanabilmiştir (n=300). Bu nedenle gerçekleştirilen bu
araçtırmanın sonucunu bütün kadın tüketiciler için genellemek doğru olmamaktadır.
Gelecek araştırmalarda örneklem grubunun arttırılarak daha kapsamlı bir araştırma
gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde meslek, gelir durumu gibi demografik faktörler ile
internetten satın alma davranışı arasındaki ilişki de detaylı olarak incelenebilir.
Yapılan incelemeler sonucunda kadınların internetten alışveriş sürecini etkileyen
çeşitli etkenler mevcuttur. Yapılan bu çalışmada bazı faktörler risk, tercih, uygunluk ve
güvenilirlik başlıkları altında toplanmıştır. İnternetten satın alma sürecini etkileyen veya
etkilemesi muhtemel diğer faktörlere çalışma kapsamında değinilmemiştir. Gelecekte
yapılacak olan araştırmalarda satın alma davranışı üzerinde etki sahibi olduğu düşünülen
satış promosyonları, tüketici deneyimi, ürün özellikleri gibi diğer faktörlerden bahsedilerek
daha geniş kapsamlı sonuçlar elde edilebilir.
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EKLER
Ek 1: Anket Formu
Kadınların İnternetten Satın Alma Davranış Sürecini Etkileyen Faktörler
Değerli Katılımcı;
Bu anket İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Küresel Pazarlama ve Marka
Yönetimi yüksek lisans programında yürütülen bir tez çalış ması kapsamında kullanılmak
üzere hazırlanmış tır. Araştırmanın amacı kadın tüketicilerin internetten satın alma
davranış ını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Verilen cevaplar sadece akademik amaçlar
için kullanılacaktır. Zaman ayırıp anket formunu doldurarak akademik bir çalışmaya
katkıda bulunduğunuz için teş ekkür ederiz.
Sema Yılmaz Yaman
Danışman: Doç. Dr. Figen Yıldırım

Bölüm 1
Aş ağıda internetten alış veriş ile ilgili çeş itli ifadeler yer almaktadır. Bu ifadelere ne derece
katıldığınızı lütfen size en uygun olan seçeneği iş aretleyerek (X) belirtiniz.
(1= Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3= Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4=
Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum)

(5) Kesinlikle
Katılıyorum

(4) Katılıyorum

(3) Ne Katılıyorum
Ne Katılmıyorum
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(2) Katılmıyorum

(1) Kesinlikle

Katılmıyorum
1. İnternet üzerinden alışveriş
sürecinde gizlilik ile ilgili riskler
mevcuttur.
2. İnternet üzerinden alışveriş
sürecinde kimlik bilgilerimin

çalınabilecek olması bir risktir.
3. İnternet üzerinden alışveriş
sürecinde kredi kartı ile yapılan
işlemler risklidir.
4. İnternet üzerinden satın alınan
üründen farklı bir ürünü teslim
alma riski mevcuttur.
5. Ürünlerin iade süreci risklidir.
6. İnternetten alışveriş istenilen
herhangi bir zamanda yapılabilir
7. İnternetten alışverişin iyi bir
fikir olduğunu düşünüyorum
8. İnternetten alışveriş kapıda
ödeme kolaylığı sağlar.
9. İnternetten alışveriş zaman
açısından tasarruf sağlar.
10. İnternetten alışverişin
akıllıca bir hareket olduğunu
düşünüyorum
11. İnternetten alışveriş eve
teslimat konusunda kolaylık
sağlar.
12. İnternetten alışverişte ürün
çeşitliliği fazladır.
13. İnternet üzerinden alışveriş
yapmayı düşünürüm
14. Ürün ile ilgili internet
sitesinde yer alan bilgiler
yetersiz olabilir.
15. Online gerçekleştirilen
işlemler güvenli değildir.
16. İnternette satılan ürünlerin
gerçekliğine dair bir belirsizlik
söz konusudur.
17. Ürün ile ilgili internet
sitesinde yer alan bilgiler yanlış
olabilir.
18. İnternetten alışverişte
ürünlere dokunmak mümkün
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değildir.
19. İnternetten alışveriş yapmak
zordur.
20. İnternetteki fiyatlar
mağazalardaki fiyatlara göre
daha düşüktür.
21. İnternet üzerinden satış
gerçekleştiren satıcılara karşı
güvensizlik duyuyorum
22. İnternet kullanımı
konusunda yeterince bilgi sahibi
değilim.

Bölüm 2
1. Yaşınız:
( ) 18–25 ( ) 26–33 ( ) 34–41 ( ) 42–49 ( ) 50 ve üstü
2. Medeni Durumunuz:
( ) Bekar ( ) Evli
3. Öğrenim Durumunuz:
( ) İlköğretim
( ) Ortaöğretim
( ) Lisans
( ) Yüksek lisans / Doktora
4. Mesleğiniz:
( ) Finans ( ) Özel Sektör ( ) Avukat ( ) Memur ( ) Doktor ( ) Mühendis ( ) Eğitimci
( ) Öğrenci ( ) Tüccar/Sanayici ( ) Serbest Meslek ( ) Emekli ( ) Ev Hanımı ( ) Diğer
…………….
5. Toplam Aylık Net Geliriniz:
( ) 3.000 TL ve altı
( ) 3.001 TL – 5.000 TL
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(
(
(
(

) 5.001 TL – 8.000 TL
) 8.001 TL – 10.000 TL
) 10.001 TL – 15.000 TL
) 15.001 TL ve üstü

6. İnternet kullanım seviyeniz
( ) Başlangıç düzeyi
( ) Orta düzey
( ) İleri düzey
7. Günlük internet kullanım süreniz
(
(
(
(
(

) 1 saatten az
) 1-2 saat
) 2-3 saat
) 3-4 saat
) 4 saatten fazla

8. İnterneti kullanım amacınız (Birden fazla seçenek işaretlenebilir)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Eğitim
Eğlence/Oyun
Alışveriş
Bilgi edinme
Video, dizi ve ya da film izleme
Müzik dinleme
Gazete ya da dergi okuma
Sosyal ağlara erişim
Bankacılık işlemleri
Mal veya hizmetler hakkında bilgi arama
Diğer

9. İnternetten alışveriş sıklığınız
( ) Haftada ............... kez
( ) Ayda ................ kez
10. İnternetten hangi tür ürün ve hizmetleri satın alıyorsunuz? (Birden fazla seçenek
işaretlenebilir)
(
(
(
(

)
)
)
)

Kitap, dergi, cd vb. ürünler
Yazılım programları
Giyim ve aksesuar
Ayakkabı
90

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Kozmetik
Bankacılık, sigorta vb. hizmetler
Uçak, otobüs ya da tren bileti
Sinema, tiyatro ya da konser bileti
Gıda ürünleri
Ev eşyası (mobilya, aksesuar)
Ev elektroniği
Ev tekstili
Bebek ürünleri
Çiçek
Diğer
Anket bitti. Teşekkür ederiz.
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