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ÖNSÖZ

İnternetin neredeyse hayatımızın en önemli parçası olduğu günümüzde,
internet üzerinden yapılan pazarlamanın da hızla gelişmesi ve artmasıyla birlikte
işletmeler internet üzerinden pazarlama yöntemiyle müşterilerine geleneksel
pazarlama dışında mal ve hizmetlerini tanıtma ve buluşturmaya başlamışlardır.
Müşteriler ise, her gün çıkan yenilikleri takip edebilme, erişebilme ve yaşamı ciddi
anlamda kolaylaştırma imkanı bulmuştur. Ayrıca, işletmelerin rekabet gücünü
artırmak için müşteri memnuniyetine verdikleri önem de artmaktadır.
Bununla birlikte internet kullanımının hızla artmasıyla birlikte internet
üzerinden yapılan pazarlama ile ilgili yapılan çalışmalar henüz çok yeni ve bununla
ilgili kaynaklara da ulaşmak bir o kadar kısıtlı olmuştur.
Çalışmamın hazırlanmasında öncülük ederek tecrübe ve yardımlarını
esirgemeyen değerli danışmanım Yrd. Doç. Dr. Mehmet Baş’a çok teşekkür ederim.
Son olarak tüm bu süre boyunca her anlamda desteğini esirgemeyen aileme
sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Filiz YALÇIN
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GİRİŞ

Küreselleşme ve teknolojinin hızla gelişmesi internet teknolojisinin gelişimini
de olumlu yönde etkilemiş ve interneti sadece eğlence alanında değil iş dünyasının
da vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Sosyal paylaşım sitelerinin aktif olarak
kullanılmaya başlaması, haberleşmelerin anlık olarak e-posta yoluyla yapılıyor
olması, istenilen bilgiye her an her yerde ulaşılıyor olması, pazarlama alanında
firmaları heyecanlandırmış ve elektronik ticaret ya da internetten alış-veriş boyutuyla
pazarlama yeni bir kavrama sahip olmaya başlamıştır. İnternet üzerinden alışverişin
artan bir hızla kullanılması, firmalara ve pazarlamaya yeni dinamikler katmıştır.
İnternetin bilgi iletişimi haricinde güçlü bir dağıtım ve ticaret ağ gücünün
etkisi tüm firmalar/müşteriler tarafından tanınması ile firmaların kendilerini yeni bir
alanda tanıtma imajı doğmuş, var olan ürünlerin internete uyarlanması yapılırken,
doğrudan internet üzeri satış yapılacak ürünlerin tasarlanması da başlamıştır. Bu
şekildeki ticari anlayışı yakalayan kuruluşların oluşturdukları ekonomik ağlar
sayesinde daha düşük maliyetle, daha ucuz ürünü çok daha kısa zamanda müşteriye
tanıtma, satma ve ulaştırma yolları bulunmuştur (Mestçi, 2007). “Fırsat Siteleri”
stratejisi de son yıllarda gittikçe yaygılaşan yollardan biri olup, her gün onlarca
firmalardan indirim kampanyaları ya da avantajları fırsat siteleri aracılığıyla
tüketicilere ulaştırılmaktadır.
İnternet üzerinden pazarlamada da pazarlamada olduğu gibi uygulamaların
başarıya ulaşabilmesinde en önemli faktör müşteri istek ve ihtiyaçlarının
belirlenmesidir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde müşterilerin bireysel tavır
ve tutumlarını araştıran birçok çalışma mevcuttur. Çalışmanın ana amacı ise
internetten alışveriş yapan tüketicilerin alışverişlerinde “fırsat sitelerini” kullanıp
kullanmadıklarını, kullanmıyorlarsa bunun nedenlerini, kullanıyorlarsa memnun
kalıp kalmadıklarını v.b. gibi davranış yapılarını ortaya çıkartmaktır. Ayrıca
çalışmanın amaçlarından birisi de alışverişte internetin kullanılıp kullanılmamasında
tüketicilerin sergiledikleri davranışlar ve bunların nedenlerini araştırmaktır.
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Çalışmanın birinci bölümünde, teorik olarak internet kavramı, internet
üzerinden pazarlama kavramı, internet üzerinden pazarlamanın Türkiye ve dünyada
ki gelişimi, internette pazarlamanın diğer pazarlama anlayışlarından farkı, internette
pazarlamanın sağladığı avantajlar ve dezavantajlar ile elektronik ticarette meydana
gelen

gelişmeler

anlatılmıştır.

İkinci

bölümde,

müşteri

kavramı,

müşteri

memnuniyeti kavramı ve gelişimi, müşteri sadakati, müşteri şikayetleri, müşterinin
beklentileri, müşterinin yaşam boyu değeri, müşterinin memnuniyetinin ölçülmesi
kavramları ele alınmıştır. Üçüncü bölümünde, internetten alışveriş yapmada “günün
fırsatı” sitelerinin kullanımı ve bunun sonucunda müşteri memnuniyetini ölçmek
adına Ankara iline yapılmış anket sonuçlarının istatistiksel analizleri verilmiştir.
Çalışmanın son bölümünde ise elde edilen sonuçlar tartışılmış ve önerilerde
bulunulmuştur.
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BÖLÜM 1

İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA KAVRAMI VE ORTAYA ÇIKIŞI
1.1.1 İnternet Tarihçesi ve Gelişimi

İnternet, birbiri ile standartlar uyarınca bağlanmış etkileşimli olarak ağlar
topluluğudur (Yayla, 2010:6). İnternet aynı zamanda çağımızın en önemli iletişim
aracı olma özelliğini taşımaktadır.İnternet; hızla gelişen ve neredeyse günlük
yaşantımızın her alanında çok yönlü bir kullanım ve bilgi aktarımı gerçekleştirmesi
ve tüm dünyada kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte faaliyet alanıda giderek artış
göstermektedir.
İnternet diğer bir ifadeyle,

birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı

olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.
İnternet, insanların her geçen gün gittikçe artan "üretilen bilgiyi
saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma" istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir
teknolojidir. Bu teknoloji yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz,
hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir. İnternet’i bu haliyle bir bilgi denizine,
ya da büyükçe bir kütüphaneye benzetebiliriz. Ticari boyutunun da ortaya çıkmasıyla
yaşamla daha çok iç içe geçmeye başlamıştır
(http://www.po.metu.edu.tr/links/inf/css25/bolum1.html#1 Erişim,2011).
İnternet, mal ve hizmetleri uluslar arası arenada pazarlamak isteyen
işletmelere büyük fırsatlar sunması yanı sıra kültürel, yasal, sosyal, güvenlik gibi
dezavantajları da beraberinde getirmektedir (Akkılıç, 2004: 147).
İnternetin geçmişi, 1800’lü yıllarda yayımlanmış olan bilimsel makalelerde
teorik olarak bahsedildiği döneme kadar uzanmaktadır.Ancak internetin en önemli
araçlarından biri olan www uygulamasının teorik olarak bahsedildiği çalışma
Vannevar Bush’un 1945 yılında yayınmlamış olduğu “As We May Think” adlı
makaledir. Bu çalışma mikro filmler aracılığıyla bilgi ve görüntülerin uzun süreli
saklanabileceği özel bir depolama yöntemini önermiştir (Buckland, 1992: 284-294).
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İnternet ilk olarak 1960’lı yılların başında askeri ve bilimsel araştırma ve
geliştirme

alanında,

bilgisayarlar

yardımıyla

bilgi

paylaşımının

mümkün

olabileceğinin düşünülmesinin de etkisiyle, ABD hükümeti savunma biriminin bir
projesiyle ortaya çıkmıştır (Aksoy, 2006: 11). 1960’lı yıllarda soğuk savaş
döneminin nükleer çatışma tehdidi yüzünden savunma amaçlı projelere büyük
harcamalar yapılmaktaydı.
Bilgisayarların birbirine bağlanması fikri ilk olarak 1962’de, ABD’de
Masachusettes Teknoloji Enstitüsü’nden J. Licklider tarafından ortaya atılmıştır.
Licklider’in, önermiş olduğu yapı ARPA (Advanced Research Projects Agency)
veya DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) tarafından daha da
ileri getirilmiştir. Bu yapı daha sonra ARPANET (Advanced Research Projects
Authority Net) adıyla kullanılmıştır (Yayla, 2010: 7) .
1969 yılında, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ARPA
biriminin oluşturduğu ARPANET (Advanced Research Projects Authority Net)
sistemiyle, internetin ilk adımları atılmıştır. ARPANET özellikle 1990 yılından
itibaren tüm dünyadaki binlerce bilgisayarın bir ağ üzerinde toplanmasına ön ayak
olmuştur (Kalkota ve Whinston, 1996: 22-23). ARPANET’ten başka bilimsel amaçlı
(National Science Foundation Network), ticari amaçlı (Compuserve) gibi yeni ağlar
da kullanıma açılmıştır (Kırcova, 2002:16).
1973’de TCP/IP protokolü ARPANET’te NCP protokolünün yerini almıştır.
Temeli internet protokolü (IP) oluşturmakta ve makinenin adres bilgisini
içermektedir. TCP büyük mesajları paketlere bölmekte ve paketler TCP tarafından
birleştirilmektedir. Alıcı uçta ise TCP zarfları açılarak orijinal mesaj tekrar
oluşturulmaktadır (Kalkota ve Whinston, 1996: 22-23).
1976 yılında UNIX (unix’ten unix’e kopyalama ) – UUCP (Unix to Unix
Copy Program) adı verilen bir paket programı geliştirilmiştir. Bu program sayesinde
iki unix bilgisayarı arasında internet üzerinden dosya transferi yapılabilmesi
sağlanmıştır. Aynı zamanda UUCP’yi kullanarak 1979 yılında USENET haber grubu
kurulmuştur (Civelek ve Sözer, 2003: 10-11).
1986 yılında, ABD Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation-NSF),
İnternet’in gelişimine katkı sağlayarak bugün dahi kullandığımız İnternet omurga
yapısının temellerini atmıştır (Haşiloğlu, 2006:16).

5
Bildiğimiz anlamda internetin sivil kullanıma açılabilmesi Yüksek Kapasiteli
Bilgi İşlem Kanunu (High Performance Computing ACT) kabul edilmesiyle
gerçekleştirilmişti. ARPANET ağ üzerindeki tüm yönetim haklarını NSFNET’e
devretmesiyle birlikte bugün bilinen internet ağı ortaya çıkmıştır (Yayla, 2010: 7).
1990’lı yılların ilk yarısında birbiri ardına geliştirilip piyasaya sürülen yazılım
ve onu tamamlayan diğer unsurlar ile hızlı ticarileşmiş ve kullanımı yaygınlaşmaya
başlamıştır (Mucuk, 2001: 235-236). Ve böylelikle 1990’ler internetin ticari
kullanıma açılarak hızla yaygınlaştığı bir dönem olmuştur.
International Data Corporation (IDC)’ye (www.idc.com) göre, bütün dünya
üzerinde internet'e üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu kuruluşları, pek çok
ticari kuruluş vb. gibi değişik yerler bağlıdır (Dolanbay, 2002, 27).
İnternet'in bugün kü durumu ise şöyle özetlenebilir (Çevik, 2009: 37):
 İnternet, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.
 İnternet, bilgiye kolay, ucuz, hızlı ve güvenli ulaşmanın en geçerli yoludur.
 Üniversiteler, şirketler, hükümetler ve servis sağlayıcılar tarafından
işletilmektedir. Merkezi yönetimi yoktur.
 Dinamik olup, sınırları yoktur.
 Çok sayıda yineleme vardır.
 Pek çok yararlı bilginin bir tuşa basmak kadar yakın olduğu dev bir
kütüphanedir.
 Kişilerin değişik konularda fikirlerini serbestçe söyleyebilecekleri ortamlar
barındıran bir demokrasi platformudur.
 Evden alışveriş, bankacılık hizmetleri, radyo-televizyon yayınları, günlük
gazete servisleri vb. gibi uygulamaları ile aslında internet aynı zamanda bir
hayat kolaylaştırıcıdır.
1.1.2 Dünyada İnternet Kullanımı
İnternetin ortaya çıkmasıyla birlikte, özellikle 1990’lı yıllar ve sonrası
internet teknolojisindeki hızlı artış dünyadaki İnternet kullanıcı sayısının hızlı bir
şekilde artmasına neden olmuştur. Bu artış, hem kullanıcı sayısının hem de alan adı
sayısında da hızlı bir artış olduğunu göstermektedir.
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İnternetteki kullanıcı bazlı ortamların çoğalması ve kullanıcı tabanlı
programları internet ortamına kolaylıkla aktarılması internet kullanıcı sayısının
artmasını sağlamıştır (XII. “Türkiye’de İnternet Konferansı”, 2007: 179).
İnterneti dünya üzerinde kullanan nüfus sayısından değerlendirildiğinde nüfus
yoğunluğu ve teknolojik gelişmişlik seviyesi kullanıcı sayısının dağılımını
etkilemektedir. 2011 yılında Kıtalara Göre Kullanıcı Dağılımı aşağıdaki Grafik.1’de
görülmektedir.

Grafik 1: Dünya’da Coğrafik Bölgelere Göre İnternet Kullanımı-2011
Kaynak:İnternet Dünya İstatistikleri –www.internetworldstat.com,2011

Yukarıdaki grafiğe göre internet kullanıcılarının sayısı Asya kıtası için 922.3,
Avrupa için 476.2, Kuzey Amerika için 272.1, Latin Amerika için 215.9, Afrika için
110.9, Ortadoğu için 68.6 ve Okyanusya için 21.3 milyon olmak göre 1.6 milyarı
geçtiği 2011 rakamları itibariyle görülmektedir.
İnterneti dünya üzerinde kullanan nüfus sayısından değerlendirildiğinde nüfus
yoğunluğu ve teknolojik gelişmişlik seviyesi kullanıcı sayısının dağılımını
etkilemektedir. 2010/2011 yıllarında Kıtalara göre kullanıcı dağılımı aşağıdaki
Grafik 2’de görülmektedir:
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Grafik 2: İnternet Kullanıcılarının Dünya’da Coğrafik Bölgelere Göre
Dağılımı-2011
Kaynak:İnternet Dünya İstatistikleri –www.internetworldstat.com

Dünya genelindeki internet kullanıcı sayısına bakılacak olursa; Tablo 1 internet
kullanıcılarını ve dağılımlarını ayrıntılı bir şekilde göstermektedir. (Kaynak:
http://www.internetworldstats.com/stats.htm, 2011)
Tablo 1: İnternet Kullanıcıları Ve Nüfus Sayıları
DÜNYA İNTERNET KULLANIMI VE NÜFUS İSTATİSTİKLERİ*

Nüfus
Dünya Bölgeleri

( 2011 Ort.)

Ara. 31, 2000

İnternet
Kullanıcıları En

BölgelerinDünya

Son Veriler

Nüfuz etme

Gelişme

% Nüfus

2000-2011

%
Olarak
Kullanıcılar

Nüfusuna Oranı
Afrika

1,037,524,058

4,514,400

118,609,620

11.4 %

2,527.4 %

5.7 %

Asya

3,879,740,877

114,304,000

922,329,554

23.8 %

706.9 %

44.0 %

Avrupa

816,426,346

105,096,093

476,213,935

58.3 %

353.1 %

22.7 %

Orta Doğu

216,258,843

3,284,800

68,553,666

31.7 %

1,987.0 %

3.3 %

Kuzey Amerika

347,394,870

108,096,800

272,066,000

78.3 %

151.7 %

13.0 %

Latin Amerika

597,283,165

18,068,919

215,939,400

36.2 %

1,037.4 %

10.3 %

Avusturalya/Oky.

35,426,995

7,620,480

21,293,830

60.1 %

179.4 %

1.0 %

TOPLAM

6,930,055,154

360,985,492

2,095,006,005

30.2 %

480.4 %

100.0 %

Kaynak: http://www.internetworldstats.com/stats.htm, 2011
* İstatistiklerde 31 Mart 2011 tarihi baz alınmıştır.

Asya %44.0 ile en fazla internet kullanıcına sahip. 1. sırada Avustralya ise
%1.0 ile en az internet kullanıcı sayısıyla sonuncudur. Bu bilgilere göre dünyada şu
anda yaklaşık 2 milyar 100 milyon kişi internet kullanmaktadır. Görüldüğü gibi
internet kullanıcı sayılarında devamlı bir artış sözkonusudur. Doğal olarak bu da
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İnternetin, işletmeler için geniş bir Pazar ve çekici bir ortam olmasını sağlamaktadır.
İnternet kullanıcı sayısı bölgeden bölgeye değişmektedir. İnternetin ilk olarak ortaya
çıktığı ve geliştiği ülke olan A.B.D.’de de gelişim hızlı bir şekilde artmaktadır.

Grafik 3: Coğrafik Bölgelere Göre Dünya İnternet yayılma Oranı
Kaynak:İnternet Dünya İstatistikleri –www.internetworldstat.com,2011

1.1.3 Türkiye’de İnternet Kullanımı
İnternet tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de önemi çok kısa
sürede fark edilmiştir.
Türkiye’de İnternetin kullanımı, 1998 yılından sonra hızla artmıştır (Yayla,
2010: 9). İnternet’in Türkiye’ye geliş sürecine bakılacak olursa; ilk geniş alan ağının,
1986 yılında tesis edilen EARN (European Academic and Research Network)
BITNET (Because It’s Time Network) bağlantılı TÜVEKA (Türkiye Üniveristeler
ve Araştırma Kurumları Ağı) olduğu görülmektedir (Güdücü, 2006: 66).
Türkiye’de ilk yurtdışı bağlantı denemesi, 1987’de Ege Üniveristesi
bünyesinde kurulan Türkiye Üniversite ve Araştırma Kurumları Ağı’nın BİTNET’e
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bağlanmasıyla başlamıştır (Tekin, 2006: 2). 1991 yılı sonları itibariyle ODTÜ ve
TÜBİTAK, İnternet teknolojilerinin kullanılması üzerine yeni bir ağın tesis edilmesi
yönünde başlattığı proje ile, ilk deneysel bağlantı da 1992 yılında X.25 üzerinden
Hollanda’ya yapılmıştır (Güdücü, 2006: 66). Türkiye’nin ilk internet bağlantısı 12
Nisan 1993’de 64 Kbps kapasiteli kiralık hat ile ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
sistem salonundaki yönlendiriciler kullanarak, ABD’de NSFNet (National Science
Foundation Network)’e TCP/IP protokolü üzerinden gerçekleştirilmiştir (Yayla,
2010:8).
1995 yılında Türk Telekom tarafından ülkede internet yapısını işletmek ve
geliştirmek üzere TUR NET kuruldu, TUR-NET’in devreye girmesinden İnternet
hizmeti vermek üzere birçok ISS (İnternet Servis Sağlayıcı) firma faaliyete geçmiştir.
1998 yılından sonra Türkiye’de İnternet’in kullanımının hızla artmasıyla
birlikte, 1999 yılına gelindiğinde Türkiye’de İnternet ticari kuruluşlarca hane
halklarına ulaşmıştır.
TURNET’in

devreye

girmesi,

aynı

zamanda

Türkiye’deki

İnternet

altyapısının düzene girmesini sağlamış ve İnternet’in Türkiye’de ticari kullanımı
hızlanmıştır (Güdücü, 2006: 67).
İnterneti kullanan kişi sayısı 2000’li yılların başlarında yaklaşık üç milyon
kişiye ulaşmış durumdadır. 2010 yılı başı itibariyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu (BTK) açıklamış olduğu Türkiye’deki İnternet kullanıcı sayısı 35 milyon,
İnternet abonesi sayısının 7,6 milyondur (Yayla, 2010: 9). Tarafsız ve bağımsız
karşılaştırma sitesi En uygun. com’un analizine göre, Türkiye’deki sabit internet
abone sayısı, 2011 yılının ikinci çeyreğinde, 2010’un aynı dönemine göre yaklaşık
540 bin arttı ve 7 buçuk milyona ulaştı. Mobil internete kıyasla oldukça yavaş
büyüyen sabit internet pazarında, abonlerin internet kullanım miktarindaki hızlı
yükseliş dikkat çekiyor. Sabit internet pazarı, kablo ve fiber internet büyüyor.
2011 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hane Halkı Bilişim Teknolojileri
Kullanım Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde hanelerin %42,9’u İnternet
erişim imkânına sahiptir. Bu oran 2010 yılının aynı ayında %41,6 idi. İnternet erişim
imkânı olan hane oranı kentsel yerlerde %51,0 iken, kırsal yerlerde %22,7’dir. İBBS
Düzey-1’e göre %56,9 ile TR1-İstanbul, %56,7 ile TR4-Doğu Marmara, %49,2 ile
TR7-Orta Anadolu, %48,0 ile TR5-Batı Anadolu ve %43,4 ile TR2-Batı Marmara
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bölgelerinde İnternet erişim imkanı olan hane oranı Türkiye ortalamasının
üzerindedir (www.tuik.gov.tr). 2011 yılı Nisan ayında hanelerin %39,3’ünde geniş
bant İnternet (ADSL, kablolu ve kablosuz sabit bağlantılar ile 3G bağlantı) erişim
imkânı bulunmaktadır. ADSL %34,5 ile tüm haneler, %80,2 ile İnternet kullanılan
haneler arasında İnternet erişim imkanı sağlarken, 3G bağlantı tüm hanelerin
%5,3’ünde, İnternet kullanılan hanelerin ise %12,2’sinde İnternet erişim imkanı
sağlamaktadır (www.tuik.gov.tr).
Geniş bant bağlantı ile İnternet erişim imkânı kentsel yerlerdeki hanelerde
%47,5 iken, kırsal yerlerde %18,6’dır. İBBS Düzey-1’e göre geniş bant bağlantı ile
İnternet erişim imkânının en yüksek olduğu bölge %56,1 ile TR1-İstanbul, en düşük
olduğu bölge ise %20,0 ile TRC-Güneydoğu Anadolu bölgesidir (www.tuik.gov.tr).

Grafik 4: 2007-2011 Türkiye’de İnternet Erişim İmkanı Olan Haneler
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK): 2011 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım
Araştırması
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Grafik 5: 16 – 74 Yaş Grubu Bireylerde Bilgisayar Kullanımı-2011
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK): 2011 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım
Araştırması

Grafik 6: 16 – 74 Yaş Grubu Bireylerde İnternet Kullanımı
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK): 2011 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım
Araştırması
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TTNET’in araştırmasına göre Türkiye’deki 30 milyon internet kullanıcısının
yüzde 59’u erkek, yüzde 41’i kadındır. Çoğunluğu 15-35 arası erkekler,
Kullanıcıların yüzde 77.8’i

sosyal paylaşım siteleri ve sohbet için internete

girmektedir. Yüzde 54.5’i ise araştırma yapmak, yüzde 38.1’i e-posta kontrol etmek
için interneti kullanıyor (http://www.gercekportal.com/2011/06/04/2011-turkiyeinternet-kullanim-raporu/ ).
İnternet kullanan bireylerin İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal
veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı %18,6’dır. Önceki yıl İnternet
üzerinden alışveriş yapanların oranı ise %15’0 idi. 2010 yılı Nisan ile yılı Mart
aylarını kapsayan on iki aylık dönemde İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin
%28,8’i giyim ve spor malzemesi, %27,8’i elektronik araç, %19,8’i ev eşyası,
%17,6’sı kitap,

dergi,

gazete (e-kitap dahil)

İnternet

üzerinden almıştır

(www.tuik.gov.tr).

1.2. İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA VE E-TİCARET

1.2.1 Elektronik Ticaretin Tanımı ve Kapsamı
İnternet teknolojisi ve kullanımının hızla ilerlemesi ile coğrafi sınırlar ortadan
kalkmış, ticari faaliyetlerin de elektronik ortamda kendisine yer bulması
kolaylaşmıştır.
Oldukça yeni bir kavram olan elektronik ticaret, kısa yazılışıyla E-ticaret,
ticaret işlemlerinin birbirlerine bağlı bir bilgisayar ağı ortamı içerisinde ve bu ağ
aracılığıyla gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Henüz yeni gelişen bir anlayış
olmasından

dolayı

kesin

bir

şekilde

tanımlanabilmiş

değildir

(www.stratejiyonetim.com/projealiyucelodev.htm).
Elektronik ticaretin tanımı için çeşitli uluslar arası örgütlerin belgelerine ve
ülke çalışmalarına baktığımızda, aralarında bazı farklar olmasına rağmen, genelde
anlaşmanın sağlandığı görülmektedir. Elektronik ticaretin yasal çerçevesinin
çizilmesi için önemli çalışmalar yapan UNCITRAL’in 1996 yılında hazırladığı
Model Yasa’ya göre, ticari aktiviteler kapsamında her türlü veri mesajının, EDI
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(Elektronic Data Interchange), Internet, e-mail gibi gelişmiş yöntemlerin yanında,
telekopi ve fax gibi daha az karmaşık veri iletimi yöntemleri kullanılarak elektronik
ortamda değişime elektronik ticaret denilmektedir. Diğer bir ifadeyle; elektronik
ticareti, fiziksel bağlantı kurmayı ya da fiziksel değiş tokuş işlemine gerek kalmadan,
tarafların elektronik olarak iletişim kurdukları her türlü ticari iş etkinliğidir ( Ersoy,
1999: 36).
Elektronik ticaretin en dar tanımı; internet gibi açık ağlar üzerinden
tüketicilere yönelik olarak ticari işlem ve ödemelerin yapılmasıdır. Bu tanıma sadece
tüketicilere yönelik mal ve hizmet satımı ve buna karşılık olarak yapılan ödeme
girmektedir. Elektronik ticaretin geniş anlamda tanımı ise: iş, yönetim ve tüketim
faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılanmış ve yapılanmamış iş bilgilerinin, üreticiler,
tüketiciler, kamu kurumları ve diğer kurumlar arasında elektronik araçlar üzerinden
paylaşılmasıdır. Bu tanımdan hareketle, doğrudan ticari bir sonucu olmayan ancak
buna altyapı imkanları sağlayan tüm işlemler elektronik ticaretin kapsamı içerisine
girmektedir. Dolayısıyla, sadece ticari boyutu olmayan, örneğin kamu kurumlarının
elektronik ortamdaki faaliyetleri, ayrıca işletmelerin satış, pazarlama ve ödeme
dışındaki elektronik ortamdaki diğer faaliyetleri bu tanımın içerisinde yer almaktadır
(Alp, 2010: 182).
Elektronik ticaret’i en genel anlamda ise “Internet’te bir web sitesi üzerinden
malları ve hizmetleri satışa sunmak” şeklinde tanımlayabiliriz. Bu tanımın da ortaya
koyduğu gibi bilgisayar aracılı ağ yapılanmaları (şebekeler) üzerinde gerçekleşen
Elektronik ticaret firmalardan hükümetlere, hane halklarından bireylere, özel
şirketlerden kamu kuruluşlarına kadar oldukça geniş bir alanı kapsamakta ve kendi
içinde farklılaşmış modeller çerçevesinde gerçekleştirilmektedir (Başaran, Törenli,
Kıyan, 2010: 118).
Elektronik ticaretin yeni bir iş-ticaret modeli olarak ortaya çıkışını olanaklı
kılan ve uluslararası açıklığı vurgulayan küreselleşmenin 1980’lerdeki yükselişi, yeni
bir küresel iktisadi sistemin doğuşunu beraberinde getirmiştir (Chang, 2009: 33-41).
İnternet üzerinden ticaretin artması pazarlama faaliyetlerinin de bu alanda
çeşitlenmesi sonucunu doğurmaktadır (Yayla, 2010: 10). Geleneksel ticaretten farklı
şekilde gelişen Elektronik ticaret kimi girişimcilerin mal ve hizmet maliyetlerinde
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kayda değer bir düşüşe neden olurken kimi girişimciler için mesleki anlamda yeni
fırsatlar sunmaktadır (Aksoy, 2006: 91-104).
Elektronik ticaret, tüm dünyada ticaretin serbestleştirilme eğilimi ile birlikte,
son on yılda yaşanan ve bilgi iletişimini kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin bir
ürünü olarak ortaya çıkmıştır (Havabulut, 2006: 15). Elektronik ticaretin sınırlarının
tespit edilmesindeki yetersizlik elektronik ticareti, farklı kişi ve kurumlarca birçok
şekilde tanımları yapılmıştır. Elektronik ticaret, bilgi, ürün veya hizmet satın alma ve
satma faaliyetinin bilgisayar ağları kanalıyla gerçekleştirilmesinin yanı sıra; sunulan
bilgi, ürün veya hizmet için talep yaratmak (pazarlama), müşteri desteği vermek
(satışın bütün evrelerinde) ve de ticari kurumlar ve müşterileri arasındaki ticari ve
lojistik

iletişimi

yine

küresel

bilgisayar

ağları

kanalıyla

sağlamaktır

(www.interguide.net/ yeniinterguide/Hizmetler/e_ticaret.htm).
Elektronik ticareti dört genel açıdan incelemek mümkündür Bunlar şöyledir
(Pırnar, 2005:30):
İletişim Açısından: Elektronik ticaret, ürün, hizmet, bilgi ve bilgisayar
ağları ile veya herhangi bir elektronik ortamda dağıtımıdır.
İşletme Süreci Açısından: Elektronik ticaret, işletme, işlem ve iş
akışlarının otomasyonu yolu ile teknolojinin uygulanmasıdır.
Hizmet Açısında: Elektronik ticaret, firma, müşteri ve yönetimin,
maliyetleri düşürürken müşteri hizmet kalitesini yükseltmek ve hizmet
hızını artırmak isteklerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan bir
araçtır.
Çevrimiçi (Online) Açısından: Elektronik ticaret, ürün ve bilginin
internet ve çevrimiçi hizmetler yardımı ile alım ve satımını
gerçekleştirir.
Elektronik ticaretin kapsamına bakıldığında, doğrudan pazarlamanın bugün
ulaştığı en son nokta olarak karşımıza çıkan “Elektronik Ticaret” kavramı kar amacı
güden ve gütmeyen tüm kuruluşları kapsamaktadır (Doğan ve Hamşioğlu, 2002:
886).
Internet üzerinden elektronik veri değişimi (EDI) ya da elektronik fon
transferi (EFT) ve tamamen kredi kartı üzerinden gerçekleştirilen finansal ve ticari
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faaliyetlerin tamamını kapsamaktadır. Ticari sonuçlar doğuran ya da ticari
faaliyetleri destekleyecek eğitim, kamuoyunu bilgilendirme, tanıtım-reklam vb.
amaçlar için elektronik ortamlarda yapılan işlemler de elektronik ticaret kapsamına
girmektedir (Bucaklı, 2007: 47).
Elektronik ticaretin kapsamı aşağıdaki gibi sıralanabilir (Küçükyılmazlar,
2006:13):
 Mal 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 kamu alımları,
 Elektronik posta ile ilgili işlemler,
 Elektronik hisse alışverişi ve borsa,
 Ticari kayıtların tutulması ve izlenmesi,
 Doğrudan tüketiciye pazarlama,
 Sayısal imza, elektronik noter vb.,
 Sayısal içeriğin anında dağıtımı,
 Anında bilgi oluşturma ve aktarma,
 Elektronik ortamda vergilendirme,
 Fikri mülküyet haklarının tranferi,
 Elektronik ortamda üretim izleme,
 Elektronik ortamda sevkiyat izleme.
1.2.2. Elektronik Ticaretin Araçları
Elektronik Ticaretin araçları genel olarak altı tür olarak ele alınmaktadır. Bu
araçlar birbirleriyle ticari faaliyetler yapan ve bu ticari faaliyetleri kolaylaştıran her
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türlü teknolojik ürünlerdir. Bu araçlar: telefon, faks, teelevizyon, elektronik ödeme
ve para transfer sistemleri, elektronik veri değişimleri (EDI) sistemi ve internettir.
En eski elektronik iletişim sistemlerinden birisi olan EDI, insan faktörünün
ve kağıt tüketiminin azaltılması amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Çoğunlukla
büyük firmalar tarafından müşterilerine bilgi aktarmada, sipariş bilgileri sunmada,
tedarikçilerine sipariş vermede veya elektronik fon transferlerinde kullanılmaktadır.
İlk EDI sistemi II. Dünya Savaşında kağıt evraklar arasında çözümsüz kalan Edward
A. Gilbert tarafından gerçekleştirilmiştir. Birçok bilim adamı ve yönetim yazarı EDI
konusunda benzer tanımlamalar yapmıştır. Bu çalışmaları derleyen Ritchie'ye (1995)
göre tanımlardan bazıları şu şekildedir: Coathup 1988 yılında, EDI, şirketlerin iş
dokümanlarının ve bilgilerinin bilgisayardan bilgisayara standarda dayalı bir şekilde
değiş tokuş işlemidir." demiştir. Rochester'a (1989) göre EDI, "Standart iş
dokümanlarının iş ortakları arasında bilgisayardan bilgisayara değiş-tokuş işlemidir.
Bu işlem şirketin alım yaptığı kişiden, müşteri ve bankasına kadar uzanır." Hill ve
Ferguson'un (1989) tanımı ise şöyledir: “EDI, bir bölgedeki bilgisayara dayalı
uygulamadan, diğer bölgedeki bilgisayara dayalı uygulamaya tekrar veri girişi
yapılmaksızın transfer edilebilen, yapısal, bilgisayar tarafından işlemlenebilir
formattaki şirket içinde veya şirket dışındaki iş bilgilerinin elektronik olarak
transferidir." Knoppers ise 1992 yılındaki tanımında "EDI, şirketler arasında daha
önceden tanımlanmış iş hareketlerini gerçekleştirmek için yapısal verinin elektronik
olarak değiş tokuşunu sağlayan bir grup bilişim teknolojisi uygulamasıdır" demiştir
(Yüreğir, Baba, 2004: 23).
EDI, aynı zamanda

ticaret yapan iki kuruluş arasında, insan faktörü

olmaksızın bilgisayar ağları ile belge ve bilgi değişimini sağlayan bir sistemdir
(Havabulut, 2006: 16).EDI (Electronic Data Interchange) 1960’larda ortaya
çıkmıştır. Ortaya çıkış amacı evrak iletişimini elektronik iletişim ile değiştirmekti.
Bu değişim iletişim hızını artıracak ve arşivlemeyi kolaylaştıracaktı (Kalkota ve
Whinston, 1996; Çevik, 2009: 45).Yaklaşık yirmi senedir standart dökümanlar
işletmeler arasında elektronik veriler olarak iletilmesi ve karşılıklı olarak değişimi
olan EDI (Electronic Data Change / Elektronik Veri Değişimi) uygulamaları bazı
sektörlerde yoğun olarak kullanılmaktadır (Eren, 2010: 18).
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EDI’de amaç;

sipariş alınması,

ticari sözleşmelerin

ve

faturaların

hazırlanması gibi işlemlerin yapılmasında tekrarları önleyerek maliyetlerin
düşürülmesi ve işlemlerin en az hatayla kısa sürede tamamlanmasıdır (Çevik, 2009:
45).
Internet ise, Elektronik ticaret araçları içinde en etkin ve en yaygın
olarak kabul edilmektedir. Internet ve World Wide Web’in olmaması
durumunda, Elektronik ticaretin gerçekleştirilmesi mümkün değildir.
İnternet ortak standartlara göre kurulmuş olan bilgisayar ağlarında oluşan
dünya çapında bir ağdır (Laudon ve Traver, 2004: 19).
Telefon, elektronik ticaretin bilinen en eski ve önemli aracı olan, ağ
iletişimiyle çalışan, esnek ve enteraktiftir. Örneğin siparişi telefonla
alıp ödemeyi kredi kartıyla yapmak, birçok ticari işlemde yaygın
olarak kullanılmaktadır (Canpolat, 2001: 15).
Fax, enteraktif olmasına rağmen gönderilen dökümanın görüntü
kalitesi iyi değildir.
Televizyon, çok yaygın olmasına rağmen tek yönlü bir iletişim
aracıdır.
İnternetin bir türevi olan ve “IntraNetwork” ifadesinin kısaltılması
olarak bilinen İntranet, örgüt içersindeki gelişmiş bilgisayar ağının bir
modelidir. Web teknolojisi sayesinde ortaya çıkan İntranetler, örgüt
dahilinde ki enformasyon akışı üzerinde sıkı kontrol politikasını
gerçekleştirmesinin yanı sıra veri erişimini de basitleştirmiştir. (Clinton
ve Gore, 2000: 68).
Çok basit anlatımla intranet, internetin kişiye ya da şirkete özgü halidir.
İnternette sizin web sitenize herkes girebilirken, web ortamında oluşturduğunuz
intranete sadece izin verilenler, sahip oldukları “user name” ve “password” lerini
yazarak girebilir (Baltacı, 1999: 44).
Extranet, bir işletmeyi, kendi tedarikçileri, müşteri ya da ortak
hedefleri paylaştığı diğer işletmelerle bağlayan; bunu yaparken de
internet teknolojilerini kullanan ve işbirliğine açık bir ağ olarak
tanımlanabilir (Tokat ve Öncel, 2001: 4).
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İnternette her ne kadar bilgiler herkese açık olsa da işletmeler için bazı özel
bilgiler olabilir. Bayiler, çözüm ortakları, taşeron işletmeler gibi işbirliği halinde
olunan firmalarla mutlak surette bilgi alışverişi olacaktır. Eğer bu firma sayısı fazla
ise, daha fazla çaba gerekecektir. Bunun için extranet kullanımı gerekmektedir
(Tokat ve Öncel, 2001: 4).
1.2.3. Elektronik Ticaretin Özellikleri
Elektronik ticaret, temel olarak çevrimiçi iş yapmaktır. Bu açıdan elektronik
ticaretin ana hedefi, ticari işlemlerin elektronik ortamda kolay, güvenilir, hızlı ve
verimli bir şeklilde yapılmasıdır (Kieanan, 2002: 4-5).
Elektronik ticaretin ana özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Dolanbay, 2000:
34):
-Elektronik ticaret, kendisi üzerinde yapılacak tüm çalışma yöntemlerinde
radikal kararlar alınmasını gerektirebilir.
-Elektronik ticaret, internet üzerinden sunulan bilgi, ürün ve hizmetlere
hemen hemen dünyanın her yerinden anında ve rahatlıklaa erişim imkanı
sağlamaktadır.
-Elektronik ticaretin altyapısı ile tüketicilerin tercihleri, alışkanlıkları ve
demografik özellikleri takip edilebilir ve bu bilgiler kullanılarak ürün veya hizmet
satın alanla, satan arasında “kişiye özel” ticari ilişki kurulabilir.
-Elektronik ticaretin 24 saat 7 gün çalışabilen alt yapısı, iletişimi ve alt yapısı,
iletişimi ve alışverişi kısıtlayıcı zaman problemini ortadan kaldırır.
-Elektronik ticaret bir işletme için dünyaya açılan en büyük kapıdır.
-Elektronik ticaret sistemi ile ulaşılabilecek Pazar payının da, tüketici
kitlesinin de önceden saptanması neredeyse olanaksızdır.
-Elektronik ticaretin güvenilirliği istatistiklerle ispatlanmıştır. Gelişmekte
olan yeni teknolojilerin güvenilirliği daha da kuvvetlendirilmesi beklenmektedir.
-İnternet üzerinden gerçekleştirilen ticaretin en önemli noktası, taraflar arasında
interaktif olarak gerçekleştirilmesidir.
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- Elektronik ticaret, yeni bir çalışma kültürü oluşturduğu gibi, kendisine ait
farklı bir kültüre sahip tüketicilere hitap etmektedir. Ancak bu kültür, internetin hızla
yaygınlaşması ile kapsamını genişletmektedir.
- Elektronik ticaret, bölgesellikten sıyrılmayı gerektirir.
-Elektronik ticaret, internet üzerinde sunulan bilgi, ürün ve hizmetlere hemen hemen
dünyanın her yerinden anında ve rahatlıkla erişim imkanı sağlamaktadır.

1.3. İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA

1.3.1. İnternet Üzerinden Pazarlamanın Ortaya Çıkışı
Sanayi Devrimi sonrası ilk dönemde ise, geçen yüzyılın ilk yarılarından
itibaren dev işletmeler sürekli üretim sloganıyla boy göstermiş ve zaman için de
küresel pazarda hüküm sürmeye başlamışlardır. 18.yy’ın ikinci yarısından itibaren
küresel pazardaki rekabet, dünya ekonomisindeki finansal gelişmeler ve ilerleyen
teknoloji, işletmeleri dışa açılmaya, yenilik yapmaya ve teknolojilerini geliştirmeye
zorlamıştır (Ekmekçi, Berber ve Kutlu, 2007: 46).
Elektronik toplulukların sayısının ve türünün giderek artması nedeniyle ticari
faaliyetlerinde bu alana kayması sonucu geleneksel işletme işlevlerinin bir kısmı da
bu alanda kendisini göstermeye başlamıştır. Bu elektronik iletişim ortamı sayesinde
bir yandan işletmecilik işlevlerinin şimdilik bir bölümü, geleneksel yapısından hızla
uzaklaşırken diger yandan da insanların hayat tarzları giderek degişmekte ve internet
günlük yaşamın hemen her alanında kendisini göstermeye başlamaktadır. Örnegin
A.B.D. ve İngiltere'de; büyük masraflar, çok sayıda eleman ve büro makinesi
gerektiren şirket merkezleri yerine bir şirketin bütün işlevlerini yerine getiren, geçici
olarak kiralanabilen, günün her saatinde hizmet veren sanal ofisler hizmete girmeye
başlamıştır. İşletme faaliyetleri büyük ölçüde iletişime dayandığından internet bir
iletişim aracı olarak da kullanılmakta ve uzak ofisler arasındaki iletişim hızlı,
güvenilir ve ucuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir (Tağıyev, 2005: 27).
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Elektronik ticaret özellikle iletişim teknolojilerinin de yardımı ile artık
yalnızca yeni bir satış kanalı ya da farklı ortamda bir mağaza olarak
degerlendirilmemelidir. Elektronik ticaret, bunların yanında işletmelere yeni bir
tedarik zinciri, ürün dağıtım hizmeti, üretim maliyetinde azalma, doğrudan satış ve
ekonomik açıdan yaşamsal daha birçok fırsatı da beraberinde getirmektedir ki, bu
işletmelerin özellikle değerlendirmeleri gereken bir konudur. Siteyi yapıp internete
‘upload’ etmek, kepenkleri açıp müşteri beklemekle aynı anlamdadır. Ancak
müşterilerin gelmesini sağlamanın internette farklı yolları da vardır ve bunlar,
başarının anahtar(lar)ı olarak degerlendirilmelidir. Bu anahtarları bulmak ve
değerlendirmek gerekir (Dolanbay, 2000: 76).
1.3.2. İnternet Üzerinden Pazarlamanın Tanımı
Teknolojinin ve bilgi çağının hızlı ilerlemesiyle birlikte geleneksel ticari
yöntemler olan satış, pazarlama, tanıtım, reklam vb. gibi öğelerin, daha hızlı sonuç
veren, daha az maliyetli ve daha doğru sonuçlar verebilen internet pazarlaması
yönteminin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasına neden olmuştur.
İnternet pazarlaması; üretici ve müşteri hedefleri doğrultusunda her iki tarafın
da memnuniyetini sağlayacak, online aktiviteler ile fikir, ürün ve hizmet değişimi
imkanı veren, müşteri ilişkisi inşa etme ve bunu devam ettirme yöntemidir (Ekmekçi,
Berber ve Kutlu, 2007: 47).
İnternette pazarlama, “hedef pazara yönelik olarak internet ortamında
mamüllerin gelişmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin
stratejik süreçtir (Mucuk, 2004: 244). İnternette pazarlama doğrudan pazarlama
teknikleri arasında görülmektedir. Doğrudan pazarlama, müşteriye ulaşma maliyetini
aşağıya çekmeye çalışan pazarlama yapısı olarak tanımlanmaktadır. Doğrudan
pazarlamada iki önemli unsur olan, satış ve müşteriler arasında ilişki ve satıcının
beklediği davranıştır. Doğrudan pazarlamanın günümüzde ulaştığı en son nokta
olarak iletişim teknolojisinin bütün imkanlarının kullanıldığı elektronik ortamda
yapılan pazarlama, diğer bir ifadeyle İnternet’te pazarlama gösterilmektedir
(Erturhan, 2010: 4). İletişim teknolojilerinin imkanlarından biri olan mobil
pazarlama, örgütlerin hedef kitleleri ile mobil cihazlar üzerinden iletişime geçmek
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amacıyla gerçekleştirdikleri bir dizi interaktif uygulamaya denir. Mobil pazarlama ilk
olarak, mobilitenin (hareketliliğin) diğer geleneksel pazarlama mecralarına
bütünleşmesiyle başlamıştır. Bu tarz kampanyalarda mobilite uygulamanın müşteri
ile etkileşimli (interaktif) bir hale gelmesini sağlayan bir araç olarak kullanılmıştır.
Mobil pazarlama “tüketicide satın alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra
üzerinden ve/veya mobil ürünler kullanılarak yapılan tüm marka faaliyetleri” olarak
tanımlanabilir. Her ne kadar mobil pazarlama bu şekilde tanımlansa da müşteriler
genelde bu işi “pazarlamanın Kısa Mesaj Servisi (Short Message Service-SMS) ile
yapılanı” ya da “telefona gelen üyelik mesajları” olarak algılayıp bu şekilde dile
getirmektedirler (Karaca ve Gülmez, 2010: 70).
İnternette pazarlama; pazarlama hedeflerine ulaşmak ve modern pazarlama
anlayışını (pazar/müşteri yönelimlilik) desteklemek için internet ve internete ilişkin
dijital teknolojilerin kullanımıdır (Odabaşı ve Oyman, 2003: 326).
İnternet üzerinden pazarlama özellikle iletişim teknolojilerinin de yardımı ile
yalnızca yeni bir satış kanalı ya da farklı ortamda bir mağaza olarak
değerlendirilmemelidir. Bu yeni pazarlama kanalı, bunların yanında işletmelere yeni
bir tedarik zinciri, ürün dağıtım hizmeti, üretim maliyetinde azalma, doğrudan satış
ve ekonomik açıdan yaşamsal birçok fırsatı da beraberinde getirmektedir (Eren,
2009: 8).
1.3.3 İnternette Pazarlama ve Geleneksel Pazarlamanın Karşılaştırılması
Bir çok yeni ekonomik sosyal unsur, bu günün tüketicileri üzerinde büyük bir
zaman baskısı meydana getirmektedir. Bunun sonucunda tüketiciler, alışveriş için
ayırmaları gereken zamanı azaltacak farklı alış veriş metotlarına yönelmeye
başlamışlardır. Bu yöntemlerden birisi de sanal alışveriştir. Sanal perakendecilik
günümüzde çok popüler bir alışveriş trendi haline gelmiştir.
Ayrıca eskiden görülerek ve dokunularak satın alınan birçok ürün çeşidi de
internet üzerinden satın alınmaya başlanmıştır. Sanal perakendeciliğin ortaya
çıkmasıyla tüketici ile üretici veya perakendeci arasında direkt bir bağlant ı
sağlanmaktadır. Böylece geleneksel alışveriş yöntemlerindeki gibi bu ilişkinin
arasına bir mağaza girmemektedir (Adıgüzel, 2010: 16).
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Geleneksel pazarlamada işletmeden aracıya, aracıdan da müşteriye doğru olan
iletişim söz konusu olmaktadır. İşletme kendisi hakkında bilgilerini aracıya tek yönlü
olarak göndermektedir. Aracılar ise işletmeden aldıkları ürünlerini müşteriye
satarken tek yönlü bilgi aktarımında bulunmaktadır. Bu bilgi aktarımında işletme
devrede olmadığından eksik bilgi aktarmı olmakta ve müşteride gelen ürünler ile
ilgili talepler, şikayetler ise aracılar ve üretici firmaya geribildirim olarak
dönmediğinden, bu durum üretici firma açısından dezavantaj yaratmaktadır (Eren,
2009: 9).
İnternette pazarlama ile geleneksel pazarlama arasındaki farklılıklar temel
pazarlama

faaliyetleri

açısından

incelendiğinde

dört

temel

ayrım

olduğu

görülmektedir (Mahajan ve Venkatesh, 2000: 215-225 ).İnternetin yaygınlaşmasıyla
çok sayıda faktör bir araya gelmiş olduğundan geleneksel pazarlama anlayış ve
uygulamalarında büyük dönüşümler yaşanmaktadır (Erdal, 2002: 8).
Ayrıca internet işletmelerin pazar fırsatlarını, bilgi teknolojini ve ağ alt
yapısını değiştirmiştir. Yine internet işletmelerin işletme modelini, yeni pazar
fırsatlarının ortaya çıkmasını ve müşteri ilişkilerinin yeniden tanımı gibi kavramları
etkilemektedir (Zineldin, 2000: 13).
Aşağıda Tablo 2’de İnternet pazarlaması ile geleneksel pazarlamanın
karşılaştırılması verilmiştir.
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Tablo 2: İnternet Pazarlaması İle Geleneksel Pazarlamanın Karşılaştırılması
Pazarlama

İnternette Pazarlama

Geleneksel Pazarlama

Faaliyeti
Reklam

Müşteri Hizmeti

Basılı video kayıtlı ya da ses kaydı

Çok geniş kapsamlı bilgi

yapılmış olarak

tasarımlandırılarak,

hazırlanır ve TV, radyo ve

işletmenin web sayfasına

gazete gibi standart medya

konur. Ayrıca diğer

araçları kullanır. Genellikle çok

sitelerden manşet koyma

sınırlı bilgi sunulabilir.

hakkı satın alınır.

Bireysel görüşmelerden, odak

Haftada yedi gün, günde

gruplardan ve telefon ya da mektupla

yirmi dört saat hizmet

gönderilen

sunulur. İstenilen çözümler

anketlerden yararlanılır.

telefon, faks ya da e-posta ile
gönderilir. Online diyalog sürdürülür.
Bakım ve onarım hizmeti, uzaktan
bilgisayar desteği ile sağlanır.

Satış

Müşteriler

ve

müşteri

adayları

Haber grupları ile görüşmeler ve

telefonla aranır ve ürün ya fiziksel

mülakatlar yapılır ve e-posta ile

olarak ya da projeksiyon makineleri

yapılan anketlerden yararlanılır.

ileti akarılır.
Pazarlama

Müşterilerin başvurularına

Müşteri adayları ile video

Araştırması

yanıt vermek üzere haftada beş gün,

konferanslar yapılır. Ürün

günde sekiz saat mağazada ya da

bilgisayar ekranında tanıtılır.

telefonda hizmet sağlanır. İş yerleri
ziyaret edilerek bakım ve
onarım hizmetleri verilir.
Kaynak: Çağlar ve Kılıç (2006), Pazarlama, Nobel Yayınları, Ankara.

Bilgisayar

teknolojilerinin

ve

internet

kullanımının

artmasıyla

birlikte,özellikle bilişim teknolojilerinin gelişmesi ve ucuzlaması işletmelere küresel
düzeyde iş yaapabilme olanakları sunmaktadır (Alabay, 2010: 218).
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1.3.4. İnternet Üzerinden Pazarlamanın Türkiye’deki Gelişimi
Türkiye’de Elektronik Ticaret uygulamalarının faaliyete geçmesi ile birlikte
İnternet üzerinden pazarlamanın gelişim sürecine de geçildiği görülmektedir.
İnternet erişiminin yaygınlaşması ile birlikte ülkemizde kişi ve kurumların
internete katılım hızında önemli artışlar meydana gelmiş ve son zamanlardaki
çalışmalarla hemen her kurum internete bağlantı sağlamış durumdadır. Web sayfası
edinmenin yararları nedeniyle her türden şirket bir web sitesine sahip olma yolunda
çalışmalar başlatmıştır. Küçük ve orta ölçekli şirketlerin sadece web sitesi sahibi
olmalarının küresel pazarlarda faaliyetde bulunmak için yeterli olmadığı açıktır. Bu
nedenle desteklenmeleri ve yönlendirilmeleri gerekmektedir ( Kırcova, 2010: 58).
İnternet üzerinden pazarlamanın Türkiye’de ilk uygulaması 1992 Merkez
Bankası ile bankalar arasında başlayan Elektronik Fon Transferi (EFT) uygulaması
olarak görülmektedir. 1995 yılında IGEME’nin UNCTAD (Birleşmiş Milletler
Ticaret ve Kalkınma Konferansı) tarafından Ankara ticaret noktası seçilmesi ise
ikinci adımı oluşturmaktadır. Bu çalışma çerçevesinde TÜBİTAK aynı yıl
TUANA’yı (Türkiye Enfermasyon Altyapı Planı) başlamıştır (Eren, 2009: 10).
“Elektronik Ticaret Ağının” tesis edilmesi ve ülkemizde elektronik ticaretin
yaygınlaştırılması amacıyla, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 25
Ağustos

1997

tarihli

toplantısında,

bir

çalışma

gurbunun

oluşturulması

kararlaştırılmış ve yapılacak çalışmalarda koordinatörlük görevi Dış Ticaret
Müsteşarlığı’na, sekreterya görevi de TÜBİTAK tarafından yürütülmüştür. Daha
sonra Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı çerçevesinde kamu, özel sektör ve
üniversite katılımcıları ile Rekabet Kurumunun da temsilci bulundurduğu, ETTK
tarafından 1998 yılında hazırlanan rapordaki “Hukuki Alt Yapının Hazırlanması”
başlığı altında tavsiyelerden biri “elektronik ödeme sistemlerinde faaliyet gösterecek
operatörlerin saptanması, bu operatörler arasında yapılacak sözleşmeler açısından
Rekabet Kanunu’ndaki ilkeleri dikkate alan hukuki kuralların saptanması” şeklinde
ifade edilmiştir (Eren, 2009:10-11).
Türkiye’de internet üzerinden pazarlama başlangıçta B2C (Business to
customer – Firmadan müşteriye e-ticaret) ağırlıklı olmuştur. Elektronik ticaret
kapsam olarak 2 farklı pazara ayrılır. Bunları B2B (Business to business-Firmadan
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firmaya e-ticaret) ve B2C (Business to customer- Firmadan müşteriye yönelik eticaret) pazarları olarak belirtebiliriz (http://www.kobitek.com/b2b_nedir_, Erişim:
2012).Web tabanlı ticaret uygulamaları içinde en bilineni B2C (Business to customer
– Firmadan müşteriye e-ticaret) sistemidir. B2C pazarı, karşımıza daha çok Internet
üzerinden

satış

yapan

web

portalları

ve

sanal

mağazalar

aracılığıyla

çıkmaktadır. Genel olarak, ticari kurumların kendi web sitelerinden pazarlama ve
satış yapabilmelerini sağlayan tüm işlemler B2C kapsamındadır. Bu sistemde
müşteriler ihtiyacını duydukları ürünleri firmanın web sitesinden ya da firmanın
ürünlerini verdiği ve başka firmaların ürünlerinin de pazarlandığı web portalları veya
sanal mağazalardan (bunlara elektronik pazar yerleri de diyebiliriz) sipariş ederler.
Müşteri siparişlerle birlikte, ödeme için kredi kartı bilgilerini de elektronik ortamda
web sitesine gönderir. (http://www.kobitek.com/makale.php?id=23, Erişim:2012).
B2B ise daha çok sektörel bir ağı simgeleyen bir kavramdır. B2B´yi KOBİ´ ler için
tedarik pazarı olarak da niteleyebiliriz (http://www.kobitek.com/b2b_nedir_,
Erişim:2012). IGEME tarafından hazırlanan “Ekonomik Yönleriyle Elektronik
Ticaret” raporuna göre Türkiye’de Amerika’nın tersine B2B (Business to businessFirmadan firmaya e-ticaret) değil, B2C (Business to customer – Firmadan müşteriye
e-ticaret) daha yaygın görülmektedir. Amerika’da Elektronik Ticaret teknolojinin ve
arz tarafının itmesiyle geliştiğinden B2B (Business to business-Firmadan firmaya eticaret) daha fazla gelişmiştir. Avrupa’da ise Elektronik ticaretin tüketici ve talep
yönü ağır basmakta ve Türkiye’deki durum da Avrupa’dakine benzer şekilde gelişim
göstermiştir (Adıgüzel, 2010: 17-18).
Çalışmalarına 1998 yılında başlayan ve kamu, özel sektör ve üniversite
temsilcilerinden oluşan Internet

Kurulu, Türkiye’de Internet’in,

altyapıdan

başlayarak tüm boyutları ile kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek, bu
hedeflere erişmek için gerekli stratejik ve taktik ulusal kararların alınması ve
uygulanması sürecinde, Ulaştırma Bakanlığı’na danışmanlık yapmaktadır. Internet
Üst Kurulu bünyesinde Ulusal Alan Adı Sistemi’ne (Domain Name System) ilişkin
çalışmaları yürütecek olan “DNS Çalışma Grubu” da kurulmuştur (Adıgüzel, 2010:
17-18).
2011 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri
Kullanım Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde hanelerin %42.9’u İnternet
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erişim imkanına sahiptir. Bu oran 2010 yılının aynı ayında %41.6 idi. İnternet erişim
imkanı olan hane oranı kentsel yerlerde %51.0 iken, kırsal yerlerde %22.7’dir.
İnternet kullanan bireylerin internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal ve
hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı %18.6’dır. Önceki yıl internet üzerinden
alışveriş yapanların oranı ise %15.0 idi.
2010 yılı Nisan ile 2011 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde
internet üzerinden alışveriş yapan bireylerin %28.8’i giyim ve spor malzemesi,
%27.8’i elektronik araç, %19.8’i ev eşyası, %17.6’sı kitap, dergi, gazete (e-kitap
dahil) internet üzerinden alınmıştır (www.tuik.gov.tr).
Türkiye 30 milyon kullanıcısıyla dünyanın en büyük 12’nci internet
kullanıcısı olarak, bu alanda her yıl yüzde 50 büyüme oranı görülmektedir
(http://www.bursaport.com/haber/ekonomi/dunyada-Elektronik

Ticaret-hacmi-10-

trilyon-dolari-asti-5381.html,2011). Türkiye’de elektronik ticaret hacmi 2010’da
yüzde

39

ve

2011’de

yüzde

36

olarak

gerçekleşmiştir

(http://www.webrazzi.com/2012/02/14/Elektronik Ticaret-hacmi-2011-yilinda-reelolarak-36-buyudu-analiz/).
Türkiye’de internet üzerinden pazarlamanın en önemli sorunlarından biri
dünyada da olduğu gibi ölçme ve değerlendirme sorunu olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Elektronik

ticarete

ilişkin

ölçümler

henüz

DİE

tarafından

yapılamamaktadır ve bunu yapan herhangi bir ölçüm kuruluşu da halen
bulunmamaktadır (Eren, 2009: 12).
1.3.5. İnternet Üzerinden Pazarlamanın Dünya’daki Gelişimi
İnternet teknolojisinin gelişmesi ve ilerlemesiyle birlikte, dünyada elektronik
ticaret gelişme göstermiştir. Elektronik ticaretin gelişmesine paralel olarak dinamik
ve sürekli büyüyen pazarlarda, bilgisayar ve internet teknolojisinin kullanım oranının
artması elektronik ortamdaki tüketicisi sayısınnın da artmasını etkilemiştir.
Elektronik ticaret sadece internet ile gerçekleşen bir ticaret şekli değildir.
Kapalı ağlarda gerçekleştirilen (EDI) Elektronik Ticaret olduğu gibi, televizyon,
telefon veya benzeri elektronik cihazlarla yapılan ticarette Elektronik Ticarettir.
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Ancak Elektronik Ticaret işlem hacminin artması ve bütün alanlarda yapılabilir
olması Internet’in yaygınlaşması ile olmuştur (Doğaner, 2007: 60).
Dünayada elektronik ticaret ile ilgili çalışmalara Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) öncülük yapmaktadır. ABD dünyada en çok elektronik ticaret yapan ülkedir.
Özellikle son 10 yılda bilgi ve iletişim teknolojisinde meydana gelen hızlı
gelişmenin yanısıra, toplumların tüm kesimlerinde, günlük yaşamın her alanında
bilgisayar kullamanın çağın gereği olduğu bilincinin oluşması, ekonomik gelişmenin
ve toplumsal refaahın sağlanmasında elektronik ticaret sratejik bir önem
kazanmaktadır (www.Elektronik Ticaret.gov.tr/raporlar/rapozet.htm 8 Eylül 2007).
Elektronik ticaretin dünyadaki geçmişine bakıldığında yeni bir ticaret şekli
olduğu görülmektedir. Yeni olması ancak geçerli olan esaslar ve ilkeler bakımından
ticari yöntemleri de kullanmaktadır. Bu açıdan elektronik ticaret iletişim ve bilgi
işleme teknolojilerinin gelişmişliğine paralel olarak , intetnet üzerinden ticareti
kolaylaştırmış ve artırmıştır.
Aslında elektronik ticaretin geçmişi 1980’li

yıllardan daha eskiye

dayanmaktadır. Eskiden televizyon ve telefon aracılığıyla yapılan katalog satışı da
bir tür elektronik ticarettir. Ancak bu tarz elektronik ticaret, günümüzde yapılan
elektronik ticaret kadar etkili olamamıştır. Teknolojik gelişmelerin ürünü olan
internetin önlenemez gelişimi ve sunduğu sınırsız pazar , şüphesiz elektronik
ticaretin bu denli hızlı ve yaygın olarak gelişmesinin ardında yatan nedendir
(Küçükgörkey, 2002: 3).
Dünya’da elektronik ticaret son 5 yılda büyük aşama kaydederek 21. yüzyıl
ekonomisini şekillendirecek hale gelmiştir. Günümüzde gelişmiş ülkelerde ticaretin
%51’inden fazlası internet üzerinden yapılmaktadır. Dünya elektronik ticaret hacmi
tam olarak hesaplanmasa da, istatistikler rakamın 10 trilyon doları aştığını gösteriyor.
Küresel rekabet şartlarında ticaret yapan herkesin artık elektronik ticaret ve
elektronik

dönüşüme

ayak

uydurması

gerektiği

sonucuna

(http://www.bursaport.com/haber/ekonomi/dunyada-Elektronik

ulaşılmıştır

Ticaret-hacmi-10-

trilyon-dolari-asti-5381.html, 2011).
Genel olarak, internet üzerinden gerçekleştirilen ticaretin asıl yükünü Kuzey
Amerika, Avrupa (Özellikle Batı ve Kuzey Avrupa) ve Uzakdoğu- Pasifik ülkeleri
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(özellikle Japonya, Çin ce Singapur hattı ve Avustralya- Yeni Zelanda hattını
kapsayan coğrafi bölgeler) kaldırıyor. Ağ teknolojilerinin, bilişim sistemlerinin hem
altyapı hem de güvenlik olarak çok geliştiği bu bölgelerde internet üzerinden yapılan
ticaret ve pazarlama artık günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir
(http://www.teknoartbilisim.com/hizmetler/web/rehberler/Elektronik
Ticaret/yeni_ekonomi.php).
Operasyonel dış ticaretin internet üzerine aktarılması uluslararası alanda
yaşanan mevzuat, ödeme, güvenlik, yabancı dil gibi sorunların aşılmasıyla tam
olarak gerçekleşecektir. Halen dünya üzerinde birçok ülke bu konudaki çalışmalarını
hızlandırmış gümrük otomasyon sistemi, elektronik imza entegrasyonu

ve

ulusalarası ödeme sistemleri üzerinde mutabakat aranmaktadır. Halen geliştirilen
çeşitli uyglamaların bütün ülkelerce benimsenmesi ve özellikle de güvenlik
sorununun tam olarak aşılmaması nedeniyle ve sorunların giderilmesi konusunda
yapılan çalışmaların sonuç vermesiyle birlikte elektronik ticaret hacminnin bugün
olduğundan çok yukarılara ulaşması beklenmektedir (Kırcova, 2010: 20).
1.3.6. İnternet Üzerinden Yapılan Pazarlamanın Araçları
Genel

olarak

firmalar

internet

üzerinden

pazarlama

faaliyetlerini

gerçekleştirirken aşağıdaki yöntemleri kullanmaktadır.
1.3.6.1 Arama Motorları
İnternet üzerinde yüz binlerce sayfa mevcut iken istenilen bilgiye ulaşabilmek
için

şayet

adres

bilinmiyorsa

arama

motorlarından

(www.yahoo.com,

www.google.com, www.yycos.com) faydalanılmaktadır. Bu sistem içerisinde arama
sonucunda olası siteler listelenirken sayfanın bir bölümünde ilgili siteye yönlendiren
reklamlar bulunmaktadır. Örneğin arama motorlarına girip ‘Beyzbol’ yazıp
aranıldığında, beysbol ile ilgili pek çok bilginin yanı sıra bu konu ile ilgili pek çok
reklam da görüntülenmektedir. Aynı zamanda arama motorları ile arama yapan
müşteri kitlesinin firma internet sitesine ulaşabilmesi için bazı etkenler ön plana
çıkmaktadır (Adıgüzel, 2010: 12-13).
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Arama motoru, İnternet üzerinde bulunan içeriği aramak için kullanılan bir
mekanizmadır. Üç bileşenden oluşur: web robotu, arama indeksi ve kullanıcı
arabirimi. Ancak arama sonuçları genellikle sık tıklanan internet sayfalarından
oluşan

bir

liste

olarak

verilmektedir

(http://www.msxlabs.org/forum/x-

sozluk/136011-arama-motoru-arama-motoru-nedir-arama-motoruhakkinda.html#ixzz1ny2XczJM,Erişim: 2012).
Arama motoru pazarlama uygulamalarının en önemli avantajı, hedef kitleye
direkt ulaşımın sağlanmasıdır. İşletmelerin reklam içerikleri ; kurum veya marka ile
ilgilenen, hizmetlere ihtiyaç duyabilecek potansiyel kullanıcılara gösterilmesini
sağlar (http://www.internetreklamrehberi.com/arama-motoru-pazarlama-nedir.html,
Erişim:2012).

1.3.6.2. Web Siteleri
Şirketlerin sanal yüzü olarak gösterilen web siteleri, firmaların hizmet ve
ürünlerini çok fazla kişiye 24 saat sürekli sunma avantajı veren bir yöntemdir. İyi
yapılandırılmış veri kayıtlarını doğru biçimlendirebilen bir web sitesi normal satış
sonrası oluşturulması gereken performans raporlarına da anlık ulaşılmasına izin verir
(http://www.zorlunet.com/İnternetPazarlamasi.html).
Çok sayıda ürün ve hizmeti bir arada bulundurarak kullanıcılara kolaylaştırıcı
hizmetler sunma amacıyla hazırlanan ticari web siteleri sayılarının artmasından
dolayı internet ortamında bile olsa zaman kaybına neden olabilmektedir. Bu nedenle
geliştirilen arama motorları sayesinde tüketicilere ve araştırma yapanlara, ürün,
hizmet, bilgi ve teknik destek konusunda gerekli ihtiyaçları karşılama açısından
önemli bir araç olmuştur (Erturhan: 2010, 30).
1.3.6.3. Reklam Bandı (Banner)
İnternetin ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve ilerlemesi ile internet
üzerinden yayınlanan reklam bandı da çeşitlenmiştir.
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Reklam bandı firmaların ürün ya da hizmetlerini tanıtmak amacıyla popüler
sitelerin tasarım şablonlarında yer alması için hazırladığı genellikle bir sloganla
birlikte konuyla ilgili çekici animasyonları içeren web siteleridir (Yayla, 2010: 24).
Popüler internet sayfalarında genelde sayfanın üst kısmında banner olarak
adlandırılan ve üzerinde ilgili internet sayfasına yönlendirmeye yarayan köprüler
bulunan renkli animasyonlar bulunmaktadır. Banner reklamları hedef kitleyi firmanın
ilgili internet sayfasına çekmenin birinci adımı olarak görülmektedir. Başarılı bir
şekilde hazırlanmış banner reklamı müşterinin ilgisini çektigi taktirde başarılı bir
internet sayfası ile beraber hedef müsterinin artık firmanın internet sayfasının
adresini biliyor olmasını sağlayacaktır (Adıgüzel, 2010: 11-12).
Banner olarak adlandırılan çevrimiçi reklamların özelliklerini şu şekilde
sıralamak mümkündür:
• Genellikle bir logo ya da reklam sloganından oluşmaktadır.
• Internet sayfasına yatay veya dikey olarak yerleştirilmektedirler.
• Tıklama ile başka bir yöne yönlendirme özelliğine sahiptirler
• Yönlendirme yönü olarak site içine bağlantı sağlayan iç bağlantılı ve
başka bir siteye bağlantı sağlayan dış bağlantılı olmak üzere iki grubu ayrılmaktadır
(www.traveltalkonline.com/docs/Marketing.html, Erişim:2012).

1.3.6.4. Elektronik Posta
Elektronik posta pazarlamada hedef müşteriyi beklemek yerine onlara direkt
olarak ulaşabilen ve içerisinde birçok avantaj barındıran bir pazarlama yöntemdir
(Belch ve Belch, 2003:6).
İnternet, pazarlama için en etkin ortamlardan biri haline geldi. Hala internet
üzerinden

yapılan

tanıtımlar,

alternatiflerine

göre

en

ucuz

olanları.

Türkiye’de internet üzerinden tanıtım yapmak için birçok alternatif var. Google
Adwords bunlardan bir tanesi. Bir diğer alternatif de, e-postalar yolu ile ürün veya
hizmetlerin tanıtımlarının yapılmasıdır
(EpostaPazarlamaComhttp//www.pazarlamacanavari.com/?p=107, Erişim:2012).
Elektronik

posta

pazarlamada

firmaların

müşterilerine

yönelik

kişiselleştirilmiş mesajların gönderilmesini, aynı zamanda mesajların müşterilerinin
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tercih, alım geçmişi ve site ziyaret alanlarına göre yapılandırılmasını sağlayan bir
yöntem olarak kullanılmaktadır.

1.3.6.5. Web Yayınları
İtme (Push) teknolojisi veya web yayını olarak adlandırılan uygulamalar ile
kullanıcı internet ortamında gercekleşen veri değişimlerini kontrol etmek yerine
sadece değişen verilere ulaşma ve bu verileri alma mantığı uzerinden hareket eder
(Lan ve Sie,2010:723-732). Belli bir video veya yazılı veri internet sitesinde
guncellendiğinde, tasarlanmış yazılı betik guncellenme aralıklarını kontrol ederek
abone olan kullanıcılara değişiklikleri iletir. Bu yönteme RSS (Rich Site Summary)
adı verilir. Ve RSS yönetimini destekleyen sistemlerin hazırladığı RSS Besleme
(Feed) ile güncellenmiş içerik XML (Extensive Markup Language) biçimli dosyalara
aktarılır.
1.3.7. İnternet Üzerinden Pazarlamanın Avantajları ve Dezavantajları
İnternet aracılığı ile firmalar müşterilerine internet yoluyla pazarlama
gerçekleştirirken pazarda da yeni fırsatlar yakalamasını sağlamıştır.
Elektronik ticaretin geçmişinin yeni olması, iletişim teknolojilerindeki
gelişmelerle yaygınlaşması ve çeşitlenmesidir. Bunun sonuçlarının yalnızca
niceliksel olmakla kalmayacağı ve niteliksel olarak da değişimlere yol açacağı
değerlendirilmektedir. İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler pazarlamacılara,
tüketicilerin uzaklıkları ve konumları ne olursa olsun eş zamanlı erşimi, ürün satış
kanallarında kolaylığı, etkin geri besleme imkanlarını sunmaktadır (Ekmekçi, Berber
ve Kutlu, 2007: 52-53).
1.3.7.1. İnternet Üzerinden Pazarlamanın Avantajları
İşletmeler açısından İnternet yoluyla pazarlama faaliyetlerinin avantajları
şunlardır:
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1.3.7.1.1. Maliyetlerde Tasarruf
İnternet

ortamında

maaliyelerde

önemli

ölçüde

tasarruta

bulunmak

mümkündür. İnternet üzerinden pazarlama ile ürün ve hizmetler, çoğu kez üreticiden
yüketiciye aracısız olarak ulaştırılabilmesi sebebiyle maliyet ve zaman açısından hem
satıcı hem de alıcı avantaj sağlamaktadır.
Ulusal ve uluslararsı ticari işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi zamanın
etkin kullanılmasını sağlaması ile ürünlerin sipariş edilmesi ile teslimi arasında geçen
süre asgariye inmekte, zamandan kaynaklanan maaliyetler ile stok maliyetleri
düşmektedir (Yayla, 2010: 26).Geleneksel pazarlamada yüksek maliyetlere neden
olan tanıtım tutundurma giderleri internet yoluyla pazarlamada geleneksel
pazarlamaya oranla son derece düşüktür. Örneğin web sitesi yolu ile yapılan tanıtım
ve reklam giderleri ile ürün/hizmet ve diğer işletme faaliyetlerine ilişkin yenilik ve
değişikliklerin duyurulması gibi faaliyetlerin maliyeti, geleneksel pazarlamadaki
katalog, broşür vb. tanıtım malzemelerinin maliyetlerinin çok altında bulunmaktadır
(Deniz, 2001: 114). Fiziksel mağaza, depolama ve envanter gibi sorunların ortadan
kalkması ve müşterilere ürünlerin iletilmesinde hızlı ve etkili olunması dağıtım
alanındaki faydaların başındaa gelmektedir (Kırcova, 2005: 59-65).

1.3.7.1.2. Zaman Tasarrufu
İnternet üzerinde pazarlama çalışmalarını sürdüren işletmelerin tüketiciye
sunumları günde 24 saat, yılda 365 gün sürmektedir. Ayrıca ülkeler arasındaki saat
farklılıkları ve izin, tatil günü, bayram gibi sınırlamalarda pazarlama faaliyetlerine
engel oluşturmamaktadır. İnternet üzerinde pazarlama çalışmalarını sürdüren
işletmeler bilgisayar teknolojisinin sunduğu olanaklardan faydalanarak, pazarlama
hizmetlerinde büyük zaman tasarrufu sağlamaktadırlar. Pazarlama faaliyetlerine
dönük hazırlanan çeşitli bilgisayar yazılımları sayesinde sipariş alma, siparişi alınan
ürünün stok kontrolü, stok da bulunmayan ürünün tedarikçiden temini gibi pazarlama
faaliyetleri içinde yer alan pek çok işlem saniyeler içinde yapılabilmektedir. Aynı
şekilde siparişi alınan ürünün müşteriye teslimine kadar olan faaliyetler de kolayca
takip edilebilmekte ve satış sonrası müşteri memnuniyeti de elektronik posta aracılığı
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ile

kontrol

edilebilmektedir.

Örneğin

internette

satış

yapan

Amazon

(http://www.amazon.com) isimli şirket, A.B.D.’de faaliyet gösteren pek çok yayınevi
ve kitapevi ile arasında kurduğu internet ağı sayesinde sürekli iletişimde bulunmakta
ve dünyanın her yerine A.B.D.’de yayımlanan bütün kitapları gönderebilmektedir.
İnternet üzerinde Amazon şirketinden talep edilen kitaplardan o an için şirketin
stoklarında bulunmayanlar, ilgili yayınevleri ve kitapevlerinden talep edilmekte ve
çok kısa sürede müşteriye ulaştırılmaktadır. Bu çalışmaların geleneksel pazarlama
yöntemleri ile yapıldığı durumlarda gereken süre en az birkaç hafta olmaktadır
(Hokkacı, 2002: 59).
1.3.7.1.3. Pazarlama Kampanyasında Esneklik
İnternette pazarlama yolu ile işletmeler, ses, görüntü unsurlarını da kullanarak
sanal

mağazalarda

müşteri

ile

karşılıklı

etkileşim

içerisinde

satışlarını

yaapabilmelerinin yanında, tedarik zinciri yönetiminde de büyük avantajlar elde
edilebilir (Deniz, 2001: 116).
Sonuçların kolayca ölçülebilmesi ve maliyetin düşük olması sebebi ile
beklentilerin altında hedef kitleye ulasan pazarlama faaliyeti, gerekli düzenlemeler
yapılarak tekrar hedef kitleye tekrar sunulabilmektedir (Strauss, El-Ansaray ve Frost,
2006:25-42). Bu kolaylık pazarlamacılara daha esnek bir ortam sağlamaktadır.
Maliyetlerin düşük olması da bu esnekliğin derecesini arttırmaktadır.
İnternette pazarlama yolu ile değişen pazarlama çevresi ve pazarlama
koşullarına göre işletmenin faaliyetlerinin çok daha hızlı ayarlanmasının yanında
mamül ve pazarlama programlarında esneklik sağlanır. Geleneksel pazarlamada
kullanılan televizyon, gazete veya katalogtaki bir reklamı değiştirmek zaman alırken,
internette gerekli değişiklikler çok daha kısa sürede yapılabilmektedir (Mucuk,
2001: 239).
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1.3.7.1.4. Birebir Pazarlama İmkanı
İnternet pazarlaması yöntem ile ürünlerin her türlü müşterilere sunuluyor
olması ve anında sipariş verme, ek bilgi isteme olanakları, dünya çapında olma ve
hızlılık konusunda faydalar sağlamaktadır (Ekmekçi, Berber ve Kutlu, 2007: 54).
Tüketiciler interenette alışveriş yapacakları işletmeler, ürünler, işletmelerin
rakipleri ve ürünün alternatifi ile ilgili karşılaştırmalar yapmayı sağlayacak bol
miktarda çok kısa sürede ve rahatlıkla ulaşma imkanı elde ederler. Aynı zamanda
müşteriler işletmeler hızlı etkileşme seçme imkanı ile istediği ürün siparişini de hızlı
bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir (Mucuk, 2001: 238).
1.3.7.1.5 Bilgi Toplamak ve Hızlılık
İnternet pazarlaması ile hedeflenen kitleye ulaşmak, geleneksel pazarlamaya
göre çok farklıdır . İnternet pazarlaması ile yaş, cinsiyet, demografik özellik vb. gibi
çok daha spesifik özelliklere göre hedef kitle belirlenebilmektedir (Kılıç, 2010: 41).
Birebir pazarlama ile, müşterilerle kişisel iletişim kurulabilir. Web müşterilerine özel
teklifler sunabilir, kuponlar gönderebilir (Enginkaya, 2006: 11).
İnternet üzerinden pazarlama firmanın ya da sunulan ürün hakkında anında
bilgi almak isteyen müşterilere kolayca ulaşmasını sağlar. Böylece müşteri
beklentileri daha net anlaşılmakta ve bu beklentilerine yönelik kişisel kampanyalar
ya da kişiye özel yöntemlerle sunulmuş pazarlama tekniklerinin uygulanması imkanı
sağlamaktadır (Rowley, 1998: 383-387).
1.3.7.1.6 Küresel Pazarlara Erişim İmkanı
İnternet teknolojisindeki hızlı ilerlemenin internet pazarlamasına da olumlu
yansıması

sonucunda,

günümüzde

işletmeler

sadece

yerel

pazarlar

değil

müşterilerine dünya pazarında erişme imkanı bulmaktadır.
Sanal pazarlama, potansiyel müşterilerin dünyanın her yanında pazara
sunulan ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve yeni üreticilerin dünya
pazarlarına girebilmelerine olanak tanımaktadır (Strauss, El-Ansaray ve Frost,
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2000,25-42).Özellikle uluslararası pazarlara açılmakta onların küçük tedarikçilerin
küresel pazarlara açılmasına imkan tanımkatadır ( Erturhan, 2010: 37).
1.3.7.1.7 Sonuçları Takip Edebilme İmkanı
Pazarlamada, yapılan faaliyetlerin hedef kitleye ne kadar ulaşıp ulaşmadığını
ölçmek ve faaliyetin ne kadar verimli olduğunu kavrayabilmek için önem
taşımaktadır. İnternet üzerinden pazarlamada örneğin web sayfasında sunulan
reklamın kaç kişi tarafından görüldüğü kolayca ölçülebilmektedir. Veri tabanına
ulaşılabilen durumlarda ise bu kişilerin cinsiyetleri, yaş grupları, eğitim düzeyleri
gibi bilgilerine de ulaşmak mümkün olmaktadır (Rumar, 1999:24-25).
1.3.7.2. İnternet Üzerinden Pazarlamanın Dezavantajları
İnternette pazarlamanın hem firmalar hem de müşteriler açısından sağladığı
olanaklar ve yararlar beraber olumsuz yanları ve yarattığı bazı sorunlar
bulunmaktadır.
İnternet pazarlamasının henüz olgunlaşma aşamasına erişmediğinden bazı
dezavantajlarının olması doğaldır (Baki, 2000: 9). Gelişme potansiyelinin çok hızlı
olduğundan bahsedilen İnternet’te pazarlamanın tahmin edilen etkinlik ve verimlilik
düzeyine ulaşabilmesi için öncelikle bu olumsuz yanların ortadan kaldırılmassı
gerkemektedir (Mucuk, 2001:239).
İşletmeler açısından internet yoluyla pazarlama faaliyetlerinin dezavantajları
şunlardır:
1.3.7.2.1. İnternetle İlgili Güvenlik Sorunları
Günümüzde bilgisayarı ve internet bağlantısı olan herkes internette her türlü
bilgiye ulaşabilmekte ve internet üzerinden sunulan bilginin denetiminin tam olarak
sağlanması mümkün olmamaktadır. Özellikle internet üzerinden alışverişlerde
kulanılan ve can damarını oluşturan kredi kartlı sistemlerin tam güvenli olamaması
ve bu yönde yapılan saldırıların önüne geçebilmek amacıyla çeşitli güzevnlik
yazılımları oluşturlmata ve devreye sokulmaktadır.
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İnternet, bütünü ile ele alındığında teknik yapısı itibari ile denetime müsait bir
nitelikte olmadığından internete girmek, yararlanmak ve çeşitli olanakları
kullaanmak için herhangi bir yasal formalite, başvuru izni, onay gibi işlemler söz
konusu olmamaktadır. İnternetin hukuki anlamda bir sahibi yoktur; belli bir ileticisi
ve/vaya yöneticisi de bulunmamaktadır. Bu nedenle İnternet’in kullanımında ortaya
çıkabilecek suistamalleri, aşırılıkları, usulsüzleri, kural dışı davranışları denetleyip,
yaptırım uygulayacak merkezi bir otorite bulunmamaktadır (Canpolat, 2001: 17-21).
1.3.7.2.2. İnternet Erişim Olan Kişi Sayısının Kısıtlı Olması

İnternete ancak belirli sayıda kişinin ulaşabiliyor olması ülkeler, bölgeler ve
insanlar arasında eşitsizlik yaratmaktadır. Web üzerinden yapılan faaliyetler sadece
internet kullanıcılarına ulaşabilmektedir. İnternet üzerinden alışverişlere güvenmeyen
çok sayıda kullanıcının varlığı nedeniyle alışverişler yarım bırakılmaktadır. Bu da iş
modellerinin atıl kalmasına, zarar etmesine yol açmaktadır (Ekmekçi, Berber ve
Kutlu, 2007: 55).
1.3.7.2.3. İnternet Üzerinden Siparişlerde Giderlere Neden Olması:

İnternetten alışverişlerde sipariş edilen ürünler için ayrıca nakliye ve teslimat
ücreti talep edilmesinin yüksek dağıtım ve teslimat giderelerine neden olmaktadır.
1.3.7.2.4. İnternet Üzerinden Pazarlamanın İşgücü
Fazlasının Ortaya Çıkmasına Neden Olması:
İnternet üzerinden pazarlama, bir yandan yeni iş olanakları, görev ve ünvanlar
ortaya çıkarırken, diğer yandan da organizasyonların

yatay ve dikey olarak

daralması ve geleneksel ticarette rol alan bazı unsurların ortadan kalkması nedenleri
ile işgücü fazlası çıkacak, dolayısı ile işsizliğin artmasına sebep olabilecektir
(Canpolat, 2001: 17-21).

37
1.3.7.2.5. Tüketicilerin İnternet Üzerinde Pazarlama
Çalışmaları Yürüten İşletmelere Olan Güven Eksikliği:

İnternet üzerine sürdürülen pazarlama faaliyetleri tüketiciye dijital bir ekran
aracılığı ile sunulmaktadır. Ürünler gözle görülebilmekte, elle tutulamamaktadır.
Tüketiciler bir ekran aracılığı ile gördükleri bu ürünleri sunan işletmelerin
varlığından şüphe duyabilmektedir. Aslında bu şüpheyi taşımaları da çok da yersiz
değildir. Çünkü internet üzerinde gerçek kapasitesi ve ticari gücünün üzerinde imaj
yaratmaya çalışan, binlerce işletme faaliyet sürdürmektedir. İnternette ticaret aynı
zamanda, tüketiciyi alışkanlıklarında büyük bir değişime zorlamaktadır. Hiç alışık
olmadığı ürün sunumları, ödeme sistemleri, pazarlama teknikleri ile karşılaşan
tüketiciler, alışveriş kararını verirken zorlanmakta ve hatta sonrasında ve tereddüt
içinde kalabilmektedirler. Elektronik ticarette kullanılan pazarlama araçlarına ve
alışveriş sistemlerine olan güvensizlik, günümüzde internet üzerinde sürdürülen
pazarlamanın zayıf yönlerinden birisi olarak ortaya çıkmaktadır (Hokkacı, 2002: 64).

1.3.7.2.6 Hukuki Mevzuat
İnternet üzerinde yapılan pazarlama çalışmalarının önüne çıkan en büyük
engellerden biri de elektronik ticaretle ilgili hukuki mevzuatın henüz tam olarak
oluşturulmamış olmasıdır. Ülkemizde de hukuki mevzuat eksikliğinden dolayı
internet üzerinde işlenen suçlara ciddi bir yaptırım uygulanamamaktadır. Ayrıca
internet üzerinde faaliyet gösteren işletmelere kolaylık sağlayacak, ülkelerarası
hukuki mevzuat sorunları da henüz çözümlenmiş değildir. Yaratılan çözümlerin çoğu
kısıtlı ve lokal çözümlerdir. Bu konuda yürütülen çalışmaların başında genel kabul
görmüş elektronik imza mevzuatını uygulama ve geliştirme çalışmaları gelmektedir.
İnternet üzerinde yer alan elektronik form ve belgelerin resmi belge olarak kabul
edilmesi artık bir gereksinimdir. Kullanıcı haklarının geliştirilmesine yönelik
yukarıda belirtilen tedbirlerin alınması ile internet üzerinde yapılan pazarlama
çalışmaları da büyük ivme kazanacaktır (Hokkacı, 2002: 64).
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BÖLÜM 2

MÜŞTERİ KAVRAMI VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

2.1. Müşteri Kavramı
2.1.1. Müşteri Tanımı
Rekabet koşullarının hızla geliştiği günümüzde müşteri kavramının önemi de
daha fazla artmaktadır. Ayrıca müşteri, işletmelerin geleceğini belirleme konusunda
en önemli unsurdur. Müşteri olmadan hiçbir üretim faktörünü oluşturmak mümkün
değildir.
Bir çok firma, şiddetli rekabet koşullarının geçerli olduğu günümüzde
çabalarını müşterilerini kaybetmeme faaliyetlerine yoğunlaştırmaktadırlar (Levesque
and McDougall, 1996: 43).
Müşteri, belirli bir işletmenin belirli bir marka malını, idari ve kişisel
amaçları için satın alan kişi veya kuruluştur (Bilir, 2010:41). İşletme bünyesindeki
tüm faaliyet ve çabalar müşteriyi tatmin etmek, müşteriyi elde tutmak ve müşteri
sadakatini sağlamak üzerine kurulmuştur. Firma için yeni müşteriler bulmak, mevcut
müşterileri korumaktan daha güç ve pahalı olabilmektedir. Bu nedenle müşteriyi
tutmak, yeni müşteri bulmaktan daha önemli ve kritik olabilir (Midilli, 2011: 30).
Genellikle müşteri kavramı farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Müşteri,
belirli bir mağazadan işletmeden düzenli olarak alışveriş yapan kişiler ve kuruluşlar
olarak da tanımlanabilir ( Bilir, 2010: 41). Satın alan kişi ile belirli bir işletme
arasında bir ilişki varsa, bu kişiye de müşteri denilmektedir. Tüketicinin bir
mağazadan sürekli alışveriş durumuna gelmesi, modern pazarlama anlayışının
ulaşmaya çalıştığı bir hedeftir (Stat, 1997: 5).
Müşteri kavramını kısaca tanımlamak gerekirse müşteri, bir hizmetin veya
malın nihai kullanıcısıdır. Ürünün şekillenmesinden başlayarak kullanılır hale
geldikten sonra tüketime sunulması ile ilgili faaliyetler zincirinde müşteri son
noktada ortaya çıkmaktadır. Oluşan hizmet veya ürün çıktısının her alıcısı bir
müşteridir

ve dışarıdaki müşteri veya son kullanıcı gibi düşünülmelidir
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(http://www.udybelgesi.com/müsteri_iliskileri_yöntemi_müsteri_kimdir.asp,
Erişim:2012).
Günümüzde artık müşteri kavramının da sınırları genişlemiştir. Müşteri
sadece parayı ödeyen değil, kurumun ürettiği hizmetten yararlanan herkes artık
müşteridir. Müşteri sadece dış müşteri tanımıyla kalmaması iç müşterileri yani
arkadaşları ve yöneticileri de kapsamaktadır. Hatta aile bireyleri ve arkadaşlarda
müşteri tanımı içinde yer almaktadır (Akkaya, 2002: 6).
Toplam Kalite Yönetimi (TKY) yaklaşımında müşteri; iç ve dış müşteri
olarak ikiye ayrılmaktadır.
2.1.2. Müşteri Sınıflandırması
2.1.2.1. İç ve Dış Müşteri Kavramları
Toplam kalite yönetimi (TKY) yaklaşımında müşteri, iç ve dış müşteri olarak
ayrılmaktadır. Genel anlamda, firmalar tarafından üretilen mal ya da hizmeti
kullanan kişileri tanımlarken dış müşteriler kavramı, kuruluşların çalışanlarından
bahsedilirken de iç müşteri kavramı kullanılmaktadır ( Midilli, 2011: 33).
2.1.2.1.1. İç Müşteri
İç müşteri kavramı işletmeler ve işletmelerin dış müşterilerinin memnuniyeti
açısından oldukça önemlidir. İşletmeler iç müşteri kavramını çok iyi anlayıp, onları
mutlu etmenin yolları bulunmalıdır.
İç müşteri kavramı, Toplam Kalite Yönetimi anlayışının ortaya çıkardığı
kavramlardan biridir. İşletme içerisindeki her birim bir sonraki birimin müşterisidir
( Midilli, 2011: 33).
İç müşteri her hangi bir iş veya işlem süreci veya zinciri itibariyle alıcı veya
sağlayıcı konumdaki müşteriyi kapsamaktadır ( Halis, 1999: 75). İşletmeler açısından
dış müşterinin memnuniyetinin sağlanması, iç müşterinin memnun edilmesinden
geçmektedir. Bunun için işletmelerin iç müşterilerini memnun etme yol ve
yöntemlerini uygulaması gerekir. Adil ücret dağılımının sağlanması, işletmede
çalışanların tam katılımını sağlamak, fiziksel koşulların iyileştirilmesi ve imkanların
artırılması, üst yönetimin yaklaşımı ve çalışanlar için sosyal ve kültürel aktiviteler,
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verimi artıracak düzenlemeler iç müşterinin mutlu olmasını sağlayacak ve bu da dış
müşteriyi etkileyecektir.
2.1.2.1.2. Dış Müşteri
Dış müşteri, işletmelerin üretmiş olduğu ürün ve hizmetleri alarak
ihtiyaçlarını gideren ve fayda yaratan son kullanıcılardır.
Son kullanıcılar firmaların gelir kaynağı olduklarından mutlu edilmeleri
gereken kişilerdir (Bozkurt, 2008: 41). Bir başka şekilde tanımlanacak olursa; Dış
müşteri, sunulan ürün ve hizmetleri satın alarak kendi kişisel amaçları için kullanan
ve çalışanların ücretlerinin ödenmesini sağlayan müşteridir (Öçer ve Bayruk, 2001:
26). Bir işletmenin sunduğu dış müşteri hizmet kalitesi, iç müşterilerin birbirlerine
vermiş oldukları hizmet kalitesine bağlıdır. Çünkü işletme içindeki müşterilerin
birbirlerine sundukları hizmetlerin kalitesi yükseldiğinde, dış müşterilere sunulan
nihai çıktının kalitesini de yükseltmektedir (Bilir, 2010: 42).
2.3. Müşteri İhtiyaç ve Beklentileri
Günümüzde ihtiyaç ve beklentilerinin daha belirgin düzeyde artmasıyla
birlikte, işletmelerin müşterilerinin algılamalarını karşılaştırarak hizmet kalitesini de
belirleme konusunda yol gösterici olmaktadır. Müşterilerin ne istediğini bilmek
işletmeler açısından oldukça önemlidir.
İşletmeler, istek ve beklentilerini anlamak ve karşılamak için, müşterilerle
sürekli iletişim halinde olup, neye ihtiyaç duydukları ve ne beklediklerini anlamak
gerekmektedir. Müşteri beklentilerinin belirlenmesi müşteriye sunulan hizmetin
yönetilmesinde önemli rol oynamaktadır ( Zehithaml, Parasuraman ve Berry, 1985:
33-46).
Müşteriler açısından, istek ve beklentilerin kaynağı ihtiyaçlardır.
İstek: Bir şeye duyulan eğilim, arzu ve şevktir.
İhtiyaç: İnsanların gereksinim duyduğu her şey (Cinemre, 2000: 67-68).
Beklenti: Bir ürün ya da hizmetin özelliklerine ilişkin ya da gelecekteki bir
zamanda tercih edilmesi konusunda oluşan inançlardır (Tütüncü, 2001: 25).
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Müşterilerin genellikle ortak beklentileri şunlardır:
 Özel ilgi ve yaklaşımlar.
 Ürün ve hizmette güvenilirlik.
 Ürün ve hizmet çeşitliliği.
 Hizmet almada kolaylık.
 Çağdaş görünüm ve konfor.
 Erişim ve iletişim kolaylığı.
 Ödenen ücretin karşılığı (Akarsu, 2011: 7).
 Önemsenme. Kendisine önemli biri olduğu duygusunun verilmesi.
 Ayrıntılar konusunda duyarlı olunması.
 Kendisine kişisel ilgi gösterilmesi.
 Ürün ve hizmet hakkında teknik açıklama yapılması.
 Temiz işçilik (Cinemre, 2000: 67-68).
Müşterinin satın almış olduğu ürünün performansı beklentileri karşılıyorsa,
müşteri o ürünün performansından tatmin olabilecektir. Müşterinin satın almış
olduğu ürünün performansına ilişkin beklentileri herhangi bir şekilde karşılamazsa, o
zaman ürünün performansına yönelik tatminsizlik yaşayabilecektir (Cadotte,
Woodruff ve Jenkins, 1987: 306).
İhtiyacın beklentilerden farklı yönü ise, ihtiyaçlar yokluğu hissedilen bir
durumdur ve yokluk ise kişiyi kötü hissettiren bir durumdur. İhtiyaçların giderilmesi
ise, kişiyi hem kendisini hem de hayatta kalmayı sağlayan önemli bir olgudur. Bu
nedenle, ihtiyaçların müşterileri harekete geçirme özelliği vardır.
İhtiyaç kavramı Abraham Maslow tarafından beş aşamada incelenmiştir.
Bunlar birincil ihtiyaçlar olarak adlandırılan fizyolojik ihtiyaçlardır. Hayatta kalmak
için öncelikli ihtiyaçlardır. Suya, gıdaya, barınma ve cinselliğe olan ihtiyaçlardır.
Birincil ihtiyaçlar giderilmeden diğer ihtiyaçların giderilmesi söz konusu değildir.
Müşteriler açısından ele alınacak temel ihtiyaçlar ise şunlardır:
Güvenlik: Müşterilerin güvenliği için, ilgili mal ve hizmetlerin müşterileri
tehlikeye sokmamasına dikkat edilmelidir. Özellikle sağlık, ilkyardım gibi konular
müşterilerin en çok duyarlı oldukları güven ihtiyacının en yüksek olduğu konulardır.
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Saygınlık: Müşteriler her zaman saygı görmek isterler. Bu nedenle
müşterilerle tartışmaya girilmemeli ve rencide edilmemelidir.
Adalet: Adalet herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı vermektir.
Müşteriler her zaman diğer müşterilerle eşit muamele görmek isterler ve başkalarının
mevki ve sıfatlarına göre ayrıcalıklı muamele görmesinden rahatsızlık duyarlar
(Bilir, 2010:43-44).

Şekil 1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Kaynak: http://www.egitimvaktim.com/dosyalar/2011/12/maslov-ihtiyac-hiyarersi.bmp,Erişim,2012.

İhtiyaçların bir kez karşılanması ihtiyaçların bittiği anlamına gelmemektedir.
İhtiyaçların sonsuz olması, sürekli değişiyor olması söz konusudur, Bu durumun
dinamik olması müşteri memnuniyetini ulaşılmasını da zorlaştırır.
2.4. Müşteri Memnuniyeti Kavramı ve Gelişimi
2.4.1. Müşteri Memnuniyeti Tanımı
Müşterilerin hizmet ve kalite beklentilerinin değişmesi, işletmelerin de
müşteri

memnuniyetini

sağlamaya

odaklı

olmaları

gereklilğini

artırmıştır.

43
Günümüzde müşteri, aldığı hizmet ile ilgili daha çok bilgi isteyen ve bu bilgiyi
sorgulayan müşteriye dönüşmüştür.
Müşteri memnuniyeti, “Ürün ya da hizmet tüketimi boyunca, müşteri ihtiyaç,
istek ve beklentinin bir sonraki ürün veya hizmet talebini ve ürün veya hizmete
bağlılığını etkileyen karşılanma derecesidir” (Lingenfelder ve Schneider, 1991: 109)
şeklinde açıklanmıştır.
Başka bir tanımda müşteri memnuniyeti, tüketim sırasında elde edilen
duygularla, tüketim öncesi duyguların değerlendirilmesi sonuçlarının bir bileşimi
olarak değerlendirilmektedir. Buna bağlı satın alma sonrası müşteride oluşan
duygusal tepkinin birbirinden bağımsız olan pozitif veya negatif etkilerinin,
memnuniyet değerlendirilmesini etkilediği sonucuna ulaşılabilir (Westbrook, 1987:
258-270).
Aldığı mal ve/veya hizmetten memnun kalan müşteri, işletmeye olan
bağlılığını artırmakta ve müşterinin işletmeye bağlılığının artması sonucunda
işletmelerin gelirlerinde artışlar görülmektedir (Tütüncü ve İpekgil, 2003: 130-151).
Bu açıdan işletmelerin müşteri memnuniyetini yükseltmesi ile gerçek karı da müşteri
memnuniyetinden sağlanmaktadır.
Müşteriyi memnun etmek, “onu tatmin etmek, sürekli kılmak, ihtiyaç ve
beklentilerini karşılamak günümüz işletmelerinin çok daha yoğun çaba harcamasını
gerektiren, strateji ve politikalarını müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına göre
saptamayı başarılı olmak isteyen işletmeler için zararlı kılan bir faaliyet zinciri”
olarak tanımlanır.
(http://www.danismend.com/konular/pazarlamayan/paz_musteri_odaklilik.htm).
Michigan Üniversitesi’nden Profesör Cleas Fornell Müşteri Memnuniyeti
olgusunu üç unsurun sonucu olarak ifade etmektedir; (1) Algılanan Kalite; (2)
Beklentiler ve (3) Algılanan Değerdir. Fornell ayrıca müşteri memnuniyetinin,
müşteri bağlılığının olduğu kadar şikayet etme (ölçme) davranışı da etkilediğini ileri
sürer (Vavra, 1999: 40). Müşteri memnuniyeti, müşterinin işletmeye tekrar
geleceğinin bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. Memnun olmuş bir müşterinin
işletmeye tekrar gelebileceği konusunda bir kesinlik olmamasına karşın, memnun
olmayan bir müşterinin tekrar gelmeyeceği kesindir (Öztürk ve Seyhan, 2005: 171).
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2.4.2. Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörler
İşletmeler arasında rekabet artarken, müşterilerin memnun edilmesinin önemi
de artmaktadır. Memnun edilmiş müşterilere sahip olan işletmelerin rakipleri ile
rekabet edebilmesi daha kolay olmaktadır. Böylelikle beklentileri karşılanmış bir
müşterinin, işletmede tutulması ve tekrar mal ve hizmet satın almasının sağlanması
diğer müşterilere oranla daha kolay olacaktır.
Müşteri memnuniyetini etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar:
Beklentiler: Beklentiler bir ürün ya da hizmetin özelliklerine ilişkin ya da
gelecekteki bir zamanda tercih edilmesi konusunda oluşan inançlardır. (Tütüncü,
2001: 25).
Müşterilerin memnuniyetleri; alım öncesinde müşterinin ürünle ilgili
beklentilerinden önemli ölçüde etkilenir. Müşteri kendi bilişsel değerlemesini
yaparak kullandığı veya tükettiği mamülün kendi beklentilerine uygunluğuna ilişkin
karar vererek, ürünün kullanım amacına uygunluğu ile beklentiler denk düşüyorsa
veya beklentilere kabul edilir bir seviyede ulaşmışsa müşteri tatmin duyabilmektedir
(Okkalı, 2006: 5). Müşterinin satın almış ürünün performansına ilişkin beklentileri
herhangi bir şekilde karşılanmazsa, o zaman ürünün performansına yönelik
tatminsizlik yaşanabilmektedir (Bozkurt, 2008: 32).
Müşterinin ortak beklentileri şunlardır (Cinemre, 2000: 68):
 Önemsenme, kendisine önemli biri olduğu duygusunun verilmesi,
 Ayrıntılar konusunda duyarlı olunması,
 Ayrıntılar konusunda duyarlı olunması,
 Sunulan hizmetin izlenmesi ve servis sonrası memnuniyetinin sorulması,
 Kendisine kişisel ilgi gösterilmesi,
 Açıklık ve dürüstlük,
 Kendisine zaman ayrılması,
 Seçenek sunulması,
 Ürün ve arıza hakkında teknik açıklama,
 Temiz işçilik,
 Hizmet garantisi.
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Performans: Müşteriler açısından ürünün birincil çalışma özelliklerinin tatmin
ediciliği olarak tanımlanmaktadır. Örneğin; otomobilin hızı.
Özellikler: Ürünün temel çalışma özelliklerini tanımlayan ikincil özelliklerdir.
Örneğin; otomobilin soğutma sistemi.
Ürün Kalitesi: Müşteriler açısından ürünün kalite düzeyi oldukça önemlidir.
Müşterilerin kalite standartlarına uygun ölçüde üretilen ürünleri tercih etmeleri
sonucunda firmalarında karlılığı artmaktadır.
Dayanıklılık: Ürünün hem teknik anlamda hem de ekonomik anlamda dayanıklılık
özelliğidir.
Hizmet Alabilme: Ürünün müşteri tarafından satın alınması sırasında ve satın
alındıktan sonraki aşamasıdır. Müşteri açısından ürünle ilgili sorun ve şikayetlerin
kolay çözülebilmesi önemlidir.
Estetik: Ürünün görünüş, tat, koku gibi özellikleridir.
2.4.3. Müşteri Memnuniyeti Yaratma Süreci
Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, müşteri memnuniyetini
sürekli kılmak. Günümüz işletmeleri açısından çaba harcanmasını gerektiren strateji
politikalarını oluşturmaktadır. Müşteri işletmelerin hedeflerine ulaşmasına etki eden
birincil etken faktördür.
Müşteri memnuniyeti sürecine bakılacak olursa:
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Müşterinin
Tanınması

Müşteri İhtiyaç ve
Beklentilerinin
Belitlenmesi

Hizmet Planının
Geliştirilmesi

Müşteri
Algılamasının
Ölçülmesi
Şekil 2: Müşteri Memnuniyeti Süreci
Kaynak: Kılıç, 1998: 42.

Şekil 2’de görüldüğü gibi müşteri memnuniyeti yaratma süreci 4 aşamada
gerçekleşmektedir. Bu aşamaların her birinde planlama göz önünde bulundurulması
gereken önemli bir unsur. Planlamayla birlikte müşteri memnuniyeti yaratma süreci
boyunca gerçekleştirilen bir aşamanın kontrol edilip, yanlışlıkların, eksikliklerin
giderilmesi de önemlidir.
Günümüz müşterilerinde olan değişim, müşteri isteklerinde de değişime
neden olmuştur.
Müşteri isteklerinde meydana gelen değişimleri aşağıda özetlenebilir (Midilli,
2011: 37).
 Müşterilerin bilgi düzeyinin artması ve daha seçici hale gelmesi
sonucu müşteri kendisine değer verilmesini istemekte,
 Müşteri kendisine sunulan mal ve hizmetin düşük maliyetli ve kaliteli
olmasını arzu etmekte,
 Müşteri, ürün ve hizmetlerin kendi ihtiyaçlarına, beklentilerine uygun
olmasını istemekte,
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 Müşteri kendisiyle dürüst, yakın ve sıcak ilişkiler kurulmasını tercih
etmektedir.
2.5.Müşteri Sadakati

Günümüzde teknolojik gelişmeler, ekonomik değişmeler ve yoğun rekabet
koşulları işletmeleri, müşteri tatmini sağlama ve müşteri sadakatini kazanması
yönünde daha fazla çaba göstermelerini sağlamıştır. Bunun en önemli nedenlerinden
biri, işletmelerin var olma nedenleri olan müşterilerdir. Müşteriler beklenti ve
isteklerinde olan değişmeler ve bilinçlenmenin artması ile birlikte, satın aldıkları mal
için ödedikleri bedelden daha fazlasını talep eder hale gelmektedirler.
Bir müşterinin bir mal veya hizmeti tekrar satın alması için iki güdü vardır.
Birinci güdü, müşterinin belirli bir indirim veya tekliften elde ettiği fayda, ikinci
güdü ise, müşterinin belirli bir ürüne yönelik duygusal bağlılığı ve yakınlığı olarak
tanımlanabilir. Birinci güdünün tatmini belirli bir zaman içerisinde meydana
gelmekte ve indirim veya teklif geçersiz olduğunda bitmektedir. Diğer yandan ikinci
güdü, müşterilerin kendileri için özel saydıkları mal veya hizmetlerde ilişkisini
etkilemektedir. Gerçek sadakatin dayanak noktası, bireyin mantıksal ve duygusal
ihtiyaçlarının, kişisel ilişki biçimlerinin önem kazandığı ortamlarda karşılanıp
karşılanmadığı ile doğrudan ilişkilidir ( Yılmaz, Ersoy, Algan, 2006: 103).
Literatürde müşteri sadakati kavramının farklı şekilde tanımlandığını görmek
mümkündür. Oliver, müşterilerin tercihlerinde bir değişikliğe neden olabilecek
durumlara ve pazarlama çabalarına rağmen, sürekli olarak tercih ettiği mal ve
hizmetleri tekrar satın almak, tekrar o işletmenin, o hizmetin müşterisi olma
konusunda kendisini adaması olarak tanımlanmaktadır (Oliver, 1999: 33-34).
Müşteri sadakati, müşterinin belirli bir ürünü veya markayı sürekli satın almasını,
ihtiyaç hissettiğinde başka ürün veya marka alternatifini araştırmamasını ifade
etmektedir. Bu anlamda ele aldığımızda müşteri tatmini ile sadakat arasında oldukça
sıkı bir bağ vardır.
En geniş anlamda müşteri sadakati, müşterinin seçim hakkı olduğunda, aynı
markayı satın alma ya da benzer ihtiyaçlarına çözüm bulmak için her zaman ki
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sıklıkla aynı mağazayı tercih etme eğilimi, arzusu veya eylemi olarak tanımlanabilir.
Çevresel şartlar ve pazarlama çabaları, yönelme davranışını etkilese de markaya veya
mağazaya bağlı olarak satın almayı doğuracaktır. Dolayısıyla müşteri sadakati
kazanma, rakiplere oranla müşterilere daha fazla değer sunma üzerine odaklanan bir
yaklaşımdır ( Çoban, 2005: 297).
Müşteri sadakati kazanma sonucu işletmelerin elde edebilecekleri faydalar şu
şekilde sıralanabilir:
1-Satışların Artması: Müşteri sadakati kazanmak, satışlarda istikrar sağlamakta ve
yeni müşterileri elde etmeyi kolaylaştırmaktadır. Elde edilen bu sonuç, şu şekilde
açıklanabilir: İşletme ile iş yapmaya devam eden müşteriler, değerleri gittikçe artan
net nakit akışı yaratırlar. Müşteriler genellikle hizmet tatminsizlikleri nedeniyle
başka kuruluşları tercih ederler. Tatmin edilen müşteriyi devamlı kılma müşterinin
kuruluştan ayrılma olasılığını azaltır. Sadık müşterilerin hem ayrılma olasılıkları
düşüktür hem de bu müşterilerin olumlu tavsiyeleri aracılığı ile işletmelerin yeni
müşteriler kazanma şansını önemli ölçüde artırır (Odabaşı, 2000: 116).
2-Kalıcılık: Kalıcılık, aslında müşteriyi elde tutma olarak algılanmaktadır. Fakat
kalıcılık müşteriyi elde tutmaktan daha çok takip ve özel önlemler gerektirmektedir.
3-Fiyat: Eğer müşteriler ile uzun ve güvenilir iş ilişkileri kurulabilmiş ise bu,
müşterileri memnun edecek ve müşteriler ürün için Pazar fiyatlarından daha fazla
ödemeyi kabul edeceklerdir. Bu da tedarikçinin satış rakamlarını ve karlılığı
doğrudan etkileyecektir.
4-Tavsiye Etme: Sektör ortalaması olarak müşterilerin yaklaşık yarıya yakını, bir
başkasının tavsiye etmesi üzerine oluşmaktadır. Sadık müşteriler aslında yeni müşteri
kazanmak için çok iyi birer yardımcıdır. Olumsuz yaklaşımların ise müşteri kaybına
sebebiyet vereceği unutulmamalıdır (Baş, Tolon ve Aktepe, 2009: 22).
5-Düşük Maliyet: Sadık bir müşteriye hizmet sunmak ve satış yapmak daha az
maliyetli olduğu gibi mevcut müşterileri korumak verimli çalışmayı da beraberinde
getirmektedir. Yeni müşteriler elde etmek, mevcut müşterilerin büyük bir kısmının
şirketten uzaklaşmasının yarattığı etkiyi izlemektedir (Güreş, 2004: 55).
6-İç Müşterilerin Tatmini: Sadık müşteriler sayesinde işletmenin iç pazarının yani
çalışanlarının motivasyonu da artmaktadır. Çünkü müşterisi tatmin olan bir işletme
satışlarında istikrar sağlamakta, müşterilerin katılımını sağlamakta ve çalışanlar ile
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müşteriler arasında sosyal bağlar geliştirilebilmektedir. Böyle bir ortamda çalışanlar
çalıştıkları kurumdan memnun kalmakta, daha verimli çalışmakta, işletme imajına
olumlu katkılar sağlamakta ve iş gören devir oranı azalmaktadır (Çoban, 2005: 298).
2.6.Müşteri Yaşam Boyu Değeri
Müşteri tatmini paradigması güncelliğini yitirmektedir. Bu kavrama ek
özellikler katılması ile (müşteriye değer sağlama) kavramı daha yenidir. Müşteri
tatmini ile müşteri sadakati arasında bir bağ olduğu kabul edilebilir (Altıntaş, 2000:
67).
Müşteriye değer sağlama kavramı müşteri tatmini ile tamamen bağlantılıdır.
Bağlantı noktası olarak beklentileri almak gerekir. Eğer işletme müşteri
memnuniyetine doğru ilerlemek istiyorsa, ilave olarak sadece müşterileri
beklentilerini açmakla kalmamak, ayrıca gelecekteki ihtiyaçlarını tanımlamak ve
karşılamak gerekir (Altıntaş, 2000: 68). Değer kavramının diğer ve en önemli
boyutu, kuruluş için müşterinin yaşam boyu değerinin ölçülmesi, bilinmesi ve
yönetilmesidir. Yeni potansiyel müşteriler bulmak ve onları sadık müşteriler haline
dönüştürmek oldukça önemlidir. Müşteriyi bireysel satın alma öznesi olarak
görmek yerine, müşteriyi yaşam boyu iş ortağı olarak kabullenmek işletmeler için
çok önemli stratejik avantajlar sağlayabilecektir (Baş, Tolon, Aktepe, 2009: 40).
Müşterinin yaşam boyu döngüsü içindeki değeri müşteri ömrü kavramını
tanımlar. Tanımlanamamış bir yaşam döngüsünde Müşteri Ömrü Değeri
ölçülemez. Müşteriyi elde tutma maliyetleri, yıl içerisinde verilen siparişler, toplam
gelir, direkt maliyetler, müşteri edinme maliyetleri, indirim oranları ve daha birçok
kritere göre her bir müşterinin yaşam boyu değeri tespit edilir. Bir müşterinin
sağladığı kar ve gelecekte sağlayacağı karın net bugün ki değeri ile müşterinin
işletmeye sağlayabileceği potansiyel, yani ondan elde edeceği ekstra değerdir
(Demir ve Kırdar, 2006: 299).
Basit bir hesapla müşteri değeri hesaplanabilir;
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V=R-E ,
V................Değer
R.................Sonuç
E.................Beklenti
Müşteriye değer sağlama yaklaşımı rakipler arasında kişilerin nasıl seçim
yaptığı üzerinde yoğunlaşmadır. (Altıntaş, 2000:70)
Müşteri değeri, yaşam boyu değer anlamına gelmektedir. Eğer ki müşterinin
yapacağı satın alımları tahmin edebilirsek, ve maliyeti bundan çıkarırsak, net karı
buluruz. Bu müşterinin gerçek değeridir. Müşteri değeri hesaplamada bazı sektörler
için çok zor ve titizlik istemektedir. Bazı sektörler müşterilerinin yaşam boyu
değerini hesaplayamaz. Ancak internet, telefon, banka, sigorta, beyaz eşya,
elektronik gibi sektörler veri tabanı oluşturabildiği için, müşteri sayısını bulmak ve
sağlıklı tahminler yapmak mümkündür http://enm.blogcu.com/musteri-iliskileriyonetimi-1/9167612.
2.7. Müşteri Şikâyetleri
Müşteri şikayetleri işletmeler için oldukça önemli bir kavramdır. Olumsuz
gibi görülse de, her müşteri şikayeti aslında işletmeler için bir kazanç ifade eder.
Özellikle maliyet, zaman, personel v.b. araçları kullanarak yapılacak araştırmalarda
başvurulacak müşterinin kendiliğinden araştırmaya katılması anlamına gelir.
Şikayet, bir kuruluşa ürünleri veya hizmetleri değerlendirme işleminin kendisi
hakkında yapılan ve sonucunda da açık veya üstü örtülü bir yanıt/çözüm beklenen
memnuniyetsizlik ifadesidir (Doğan ve Erdoğan, 2010: 17).
Müşteriler şikayetlerini yazılı ya da sözlü olarak yapabilirler. İşletmeler
müşterilerinin şikayet etmelerini güçleştirecek ve engelleyecek her türlü faktörü
ortadan kaldıracak şekilde çalışmalıdır.
İşletmeler açısından en sık karşılaşılan şikayet türü, mutlak şikayetlerdir. Bu
tür şikayetlerin mutlaka çözülmesi gerekir. Bunların önemi, şikayet çözülmezse
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ortaya çıkar. Müşteri, şikayeti ile firma imajını bütünleştirir. Örneğin, garanti
kapsamı dahilinde bozuk çıkan bir ürünün değiştirilmesi (www.cio-club.net).
Müşteri

beklentilerinin

karşılanması

şikayetin

başlangıç

noktasıdır.

Tatminsizlik sadece ürün/hizmetin karmasının müşteri beklentilerini karşılayamamış
olması halinde yaşanmaz. Müşteri ile kurulan ilişkide tatminsizlik yaratabilir.
Ürünün/hizmetin alımı anında çalışanların kabalığı, hizmet ortamının uyumsuzluğu,
makul olmayan gecikmeler gibi nedenler ile istenilen ürün/hizmetin mevcut olması
da tatminsizlik, dolayısı ile şikayet yaratır (Barış, 2006: 23).
Müşteri hizmetlerindeki başarısızlık kaynaklarından biri de müşteri
yakınmalarını önemsememe ya da bu yakınmaları açığa çıkarmak için çaba
göstermemektedir.

Müşteriler

memnuniyetsizliklerine

rağmen,

şu

nedenle

yakınmalarını işletme yönetimine yansıtmazlar ( Odabaşı, 1997: 116).
 Yakınma zaman ve çaba açısından değmez bulunur,
 Yakınmanın sorunu çözemeyeceğine inanılır,
 Nereye, ne zaman şikayet edileceği bilinmez.
Yapılan araştırmalarda müşterilerin yaşadıkları kötü deneyimlerle ilgili nasıl
şikayet ettikleri genel olarak üç tepki düzeyinde toplanmıştır (Sarıyer, 2003).Buna
göre;
I.

Düzey: Müşteriler ürün veya hizmetle ilgili olarak yaşadıkları kötü deneyimi, satış

görevlisine, perakendeci kuruluşa ya da hizmeti sunan kişinin bizzat kendisine
doğrudan ifade eder. Bu tür şikayetler birinci düzeydeki müşteri şikayetleri olarak
değerlendirilir. Müşteriler tatminsizlik yaşamaları durumunda ilk yöneldiği davranış
biçimi, ilgili işletmeye şikayet ile başvuruda bulunmaktır.
II. Düzey: Müşteri şikayetleri düzeylerinin ikincisi, müşterinin bu şikayetini başka
kişilere aktarmasıdır. Müşteriler mal veya hizmetle ilgili yaşadıkları kötü deneyimi
ya da olumsuzluğu işletmeye değil de tanımadıkları başka kişilere anlatmış ve bunun
ötesinde işletme ile iş yapmaktan vazgeçmişlerdir. İkinci düzeydeki davranış başka
insanlarla kurulan ağızdan ağıza iletişim ile şikayetin aktarılması şeklinde
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gerçekleşir. Tatmin olmamış müşteriler bu tatminsizliğin sebebini başka insanlarla
paylaşmada tatmin olmuş insanlara oranla daha fazla isteklidir. Yapılan bir
araştırmaya göre memnuniyetsiz bir müşteri bu memnuniyetsizliğini en az dokuz
kişiye aktarmaktadır. İnsanlar yakın tanıdıkları veya ilgili ürünü kullanmış olan
kişilere daha fazla inanma eğilimine sahiptir.
III. Düzey: Tatmin olmamış müşteriler daha eylemci bir yola başvurarak
şikayetlerine çözüm arayabilir. Bu davranış şekli üçüncü düzeydeki şikayeti ortaya
koyar. Başka bir ifade ile müşteriler konuyu dava açmak üzere bir avukata,
sütunlarında yer vermesi için bir gazeteye ya da resmî bir şikayet biçiminde tüketici
dernekleri gibi kuruluşlara götürür. Şikayet davranışının bu son düzeyi işletmeyi
belki de en fazla zor durumda bırakabilecek davranış biçimini ortaya koyar. Özellikle
günümüzde internet kullanıcılarının yaygınlaşması ile müşteri şikayetlerinin bu alana
taşındığı ve diğer insanlar arasında hızla yayılabileceği belirtilmektedir.
Müşteri şikayet düzeyleri bir arada ele alındığında ideal olan konu müşteri
şikayetlerinin birinci düzeyde işletme içinde ele alınıp çözümlenmesi ve diğer
düzeylere gerek kalmamasıdır. Bu nedenle, işletmelerin birinci düzeyde müşteri
şikayetlerini ele alıp çözmeleri ve diğer düzeylere sıçramadan müdahale etmeleri
gerekir

(http://notoku.com/musteri-sikayet-duzeyleri/#ixzz1qXR15X4W,

Erişim,

2012).

2.8. Müşteri Kaybı
Müşteri kaybı her işletmenin dikkat etmesi gereken konulardan biridir.
İşletmeler açısından yeni müşteri kazanmak, mevcut müşteriyi elde tutmaya göre
daha maliyetlidir.
İşletmeler için mevcut müşterisini tutabilmek çok önemlidir. Çünkü bilhassa
doymuş pazarlarda yeni müşteri elde etmek ciddi zor ve masraflı bir iştir. Bu nedenle
işletmeler

müşteri

tutma

aktivitelerine

(http://www.kurumsalzeka.com/p=38).

ayrı

bir

önem

gösterirler
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İşletmeler kendilerini hizmet sunucusu gibi tanımlayıp da hizmetin kendisi
görülmezse, müşteri bunu hemen fark edecektir. Bu durumda inandığı başka bir
işletmeye gidecektir (Midilli, 2011: 39).
Müşteri kaybı 3 farklı durumda olabilir:
 Birincisi, müşterinin bir şekilde memnuniyetsizliğinden kaynaklanan
ve tamamen kendi isteğiyle ayrıldığı durumlar.
 İkincisi, işletmenin müşteriden memnuniyetsizliğinden kaynaklanan
muhtemelen sahtekarlık veya ödeme bozukluğu durumlarındaki
durumdur.
 Sonuncusu ise, müşterinin artık işletmenin segmentinden çıkmasından
kaynaklanan durumdur (Güven, 2010:1).
Tatmin olmamış müşterilerin çoğunluğu şikayet etmediği için hizmet sunan
işletmelerin sunulan hizmetten yararlanmayı terk ettiklerini ortaya çıkarmaları
oldukça zordur. Bu müşteriler şikayette bulunmadan sadece firmadan sunulan
hizmeti satın almayı kesmektedirler. Memnuniyetsizliğin neden ortaya çıktığının
araştırılması, işletmelerin ona göre önlem alması, eksikliklerin tamamlanması,
yanlışlıkların düzeltilmesi gerekmektedir (Temelli, 2000: 35).

2.9. Müşteriyi Elde Tutmanın Değeri
İşletmeler açısından müşterilerini elde tutmalarında en önemli faktör müşteri
memnuniyetidir. İşletmeler için müşteri memnuniyeti ise müşteri sadakatinden
geçmektedir. Yeni müşteri kazanmak işletmeler açısından her zaman daha maliyetli
bir iş olmasından dolayı, mevcut müşterilerini kazanmak daha karlı olacaktır. Bu
nedenle müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartarak müşteriyi elde tutmayı da
sağlayacaktır.
Modern pazarlamanın müşteri elde etmek ve müşterileri elde tutmak üzere iki
odağı bulunmaktadır. Geleneksel olarak pazarlama müşterileri elde tutmaktan çok,
müşteri elde etme üzerinde odaklandığında, modern pazarlama müşteri hizmetini,
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kaliteyi ve pazarlamayı bir araya getirerek müşteri tatmini ve uzun dönemli müşteri
ilişkileri yaratmaya çalışmaktadır.
İyi müşterileri tutma, sürekli kılma ve onları sadık müşterileri haline getirme
işletmeler için insanların nefes almaları kadar doğal ve vazgeçilmez önemdedir.
Bunu gerçekleştirmek için birbirleriyle bağlantılı yedi önemli yönetim ilkesinin
yerine getirilmesi zorunludur (http://notoku.com/musterileri-elde-tutmak/).
Bu ilkeler aşağıdaki şekilde görülmektedir:

Şekil 3. Müşterileri Tutmadaki Faaliyetler (Odabaşı, 2000).
Philip Kotler müşteri elde tutmanın anahtarının, müşteri tatmini olduğunu ifade
etmektedir. Kotler, tatmin olmuş müşterilerin (http://notoku.com/musterileri-eldetutmak/):
Uzun süre sadık kalacağını
İşletme hakkında olumlu konuşacağını
Rekabete daha az dikkat edeceğini
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İşletmeye hizmet fikirleri sunacağını
Hizmet etmede yeni müşterilerden daha az maliyetli olacağını ifade
etmektedir.
2.10. Müşteri Algılamalarının Ölçülmesi
İşletmelerin müşterilerine sunduğu ürünlerin çeşitlenmesi, çağımızda müşteri
isteklerini de değiştirmektedir. Bu nedenle, işletmeler müşterilerinin yeni beklentileri
ve önceliklerini izlemesi gerekmektedir. İşletmeler sundukları mal ve hizmetler
karşılığında performanslarını ölçmek durumundadırlar. Aynı zamanda rakip
işletmelerinde performanslarının ölçülmesi, işletmenin zayıf ve güçlü yönlerini
öğrenmesini sağlamaktadır. Böylece piyasada rekabet gücünü elinde bulundurma
imkanını yakalamaktadır.
Müşteri beklentilerinin yönetim açısından yanlış algılanması performansı
etkilemektedir. Zaman kaynak kısıtları, kısa dönemli kara yönelme, pazar koşulları,
yönetimin ilgisizliği gibi nedenlerle müşteri isteklerinin, yönetim tarafından
algılanan şekliyle, sunulan şekli arasında farklılıklar olmaktadır. Bu durum
müşterilerin gereksinimlerinin karşılanmaması dolayısıyla, memnuniyetsizliğe yol
açmaktadır. Memnuniyet ölçümünün müşteri açısından ele alınması, müşteri
algılamalarının doğru belirlenmesini sağlamaktadır (Midilli, 2011:43).
2.11. Müşteri Memnuniyetinin Belirlenmesinin Önemi
İşletmecilikte müşteri memnuniyeti son derece önemlidir. Yüzünü müşteriye
dönmeyen hiçbir işletme büyüyemez, gelişemez. Yeni üretim yapılmasının itici gücü,
müşterinin tüketimdeki devamlılığıdır. Bu devamlılığın sağlanması müşteri
memnuniyetiyle mümkündür. Bu nedenle ticari işletmelerin müşteri memnuniyetine
dönük önemli politika ve stratejiler geliştiriyor. Bir an müşterisi olmayan bir işletme
düşünün. Böyle bir işletmenin hiç bir anlamının olmadığını görürsünüz. Bu nedenle
müşteri memnuniyetini sağlamak bir zorunluluktur. Diğer taraftan global dünyada,
serbest pazar ekonomisinin ağırlıklı olarak uygulandığı günümüzde, ürünlerin ortak
özellikleri ve nitelikleri birbirine çok yakın. Dolayısıyla ürün özelliklerinde çok
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büyük farklar bulmak çoğu zaman zor. Hal böyle olunca, müşteri memnuniyetinin
yüksek tutulması, rakiplere göre fark yaratmada daha önemli bir unsur haline geliyor
(http://www.turcomoney.com/yazar/velinimet-olan-musterinin-memnuniyeti-nedenonemlidir.html).
Müşteriyi tatmin etme ve hayatta kalma ilkesinin altında yatan bir başka
olguda değişen şartlara uyum sağlayabilmenin gerekliliğidir. Gelişen teknoloji ve
artan rekabet gücü firmaların müşteri memnuniyetinde verdikleri tavizleri her geçen
gün daha da artırmaktadır. Aldığı mal ve/veya hizmetten memnun kalan müşteri,
işletmeye olan bağlılığını artırmakta ve müşterinin işletmeye bağlılığının artması
sonucunda işletmelerin gelirlerinde artışlar görülmektedir (Tütüncü ve İpekgil, 2003:
130-151).
İşletmelerin müşterileri için ürün ve hizmet üretmelerinin temel işlevi, birincil
olarak müşterilerinin istek ve gereksinimlerini karşılamaktır. Üretilen ürün ve
hizmetlerin kalite düzeyi, onun müşteriyi ne düzeyde tatmin ettiği ile orantılı
olmaktadır.
Müşteri olmadan hiçbir üretim faktörünü oluşturmak mümkün değildir. Bu
nedenle, müşteri memnuniyetinin sağlanmasında; müşteri yönlü düşünmek,
müşteriye yakın olmak, müşteriler ile yakın ilişki kurmak, müşterilerle kurulan
ilişkilerin sürekliliğini sağlamaktadır.
Memnuniyetin üst sınırının olmaması önemli bir konudur. Müşteri
memnuniyeti yaratmanın birtakım avantajları vardır. Bunlar; sadece mevcut
müşteriyi firmaya çekmek değil, aynı zamanda firmadan sağladığı hizmet sonucunda
tatmin olan müşterinin çevresine olumlu düşünceleri yaymasını da sağlamaktır..
Müşteriler kendilerine iyi hizmet sunan firmaları başka kişilere anlattıkları gibi
sunulan hizmetlerden memnun kalmayan müşteriler yaşadıkları bu olumsuz
deneyimi de başka kişilere anlatırlar. Bu noktada firmaya düşen görev, şikâyetin ya
da memnuniyetsizliğin etkin bir biçimde çözülmesidir (Goldmann, 1997).
2.12. Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi
Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılama, onları memnun etmenin en iyi
yolu müşteri memnuniyetinin ölçülerek takip edilmesidir. Kuruluşlar potansiyel
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müşterileri kazanmak içi ek kaynaklar ayırmaktansa mevcut müşterilerini elde
tutmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için mücadele etmektedirler (Bilir, 2010:
53).
İşletmeler için en önemli pazarlama hedeflerinde biri müşteri sadakatini
artırmaktadır. Bu da müşterilere sürekli kaliteli ürün ve hizmet sunarak mümkün
olur. Müşteri memnuniyetini sağlamak için yapılan yatırımlar, önceleri bir maliyet
olarak gözükse de, kazanılan sadık müşteriler sayesinde, işletmenin reklam ve
tanıtım giderlerinde bir azalma olacaktır. Ve aynı zamanda sadık müşterinin artması
firmanın ürünlerinin fiyat ayarlamasında daha rahat hareket etmesini sağlayacaktır
(Özkan, 2001:2).
Müşteri memnuniyetinin ölçülmesinde dikkat edilmesi gereken unsurlar
vardır. Bunlar içinde, işletmeler tarafından sunulan hizmetlerin müşteri tarafından
nasıl algılandığı, hangi ölçütler için değerlendirildiği, firma tarafından kalite olarak
nitelenen unsurlardan hangilerinin müşteriler tarafından fark edildiği ve önemsendiği
ya da müşterinin kalite boyutu olarak beklenti içinde olduğu ancak firma tarafından
göz ardı edilen unsurların neler olduğunun tespit edilmesidir (Bozkurt, 2008: 55).
Bir işin ne olduğuna karar veren müşteridir. Bir işletmenin ne üreteceğini
düşünmesi, özellikle işletmenin başarısı ve geleceği yönünden çok önemli değildir.
Müşterinin neyi satın alacağı, onun için neyin bir değer taşıdığı konusu en önemli
nokta olup, işletmenin çalışma alanının ne olacağı, hangi malları üreteceği ve
işletmenin yaşayıp yaşamayacağını belirlemeye müşterinin bu konudaki düşünce ve
istekleridir (Kotler, 2006: 106).
Müşteri memnuniyetini ölçmek için firma içinde kullanılan ölçütlerin yanı
sıra anketler yapılmaktadır. Firmada kullanılan ve izlenilen iç göstergeler anket
sonuçlarını desteklemeli ve doğrulamalıdır (KalDer Müşteri Memnuniyeti Uzmanlık
Grubu, 2000: 41).Anketle müşteri memnuniyeti ölçmek, özel istekler ve beklentiler
alındıktan sonra bunlara göre süreçte yeniden değişiklik yapılmalıdır. Ayrıca ölçüm
sıklığı ve müşteriden tedarikçiye geri besleme mekanizması karşılıklı olarak
tanımlanmalıdır (Akkaya, 2002: 7).
Ankette müşteri memnuniyetinde ölçülecek genel konular (Akkaya, 2002: 7):
 Kalite (Yapılan işin tam olması, doğru olması, açıklığı, anlaşılırlığı,
güvenilirliği).
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 Zamanlama (İşin zamanında yapılması, yapma süresinin uygunluğu).
 Güvenilirlik (İşin sürekli aynı kalitede yapılması, verilen sözlerin
tutulması).
 İşbirliği (İsteklere cevap verme, esnek olması, rekabet).
 İletişim (İstekleri dinleme, çabuk tepki verme).
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BÖLÜM 3

GÜNÜN FIRSATLARI: ANKARA İLİ UYGULAMASI

3.1. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi
Çalışmanın temel konusundan yola çıkılarak yürütülen alan araştırmasında
öncelikle veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Uygulamada
kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Anket formunun birinci
bölümünde araştırma hedef kitlesi olarak Ankara ilinde yaşayan 18 yaş üzeri
bireylerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer almıştır. İkinci
bölümde internet kullanımı, internetten alışveriş yapıp yapmama, günün fırsatları
sitelerini kullanıp kullanmama ve bunları nedenleri saptanmaya çalışılmıştır. Anket
kağıdında 22 soru bulunmakta ve bu sorular çoktan seçmeli ve 5’li Likert türünde
sorulardan oluşmaktadır.
Çalışmanın ana başlığından yola çıkılarak araştırmanın ana kütlesinin
Ankara’da yaşayan tüm insanlar olup internetten alışveriş yapabilme kriterini de
düşünerek evrenin Ankara’da yaşayan 18 yaş üzeri insanlar olduğu düşünülmüştür.
Araştırma alanının çok geniş olması ve Ankara’ da yaşayan insanların tamamına
ulaşmak zaman ve maliyet açısından kısıtları da beraberinden getirmektedir. Bu
yüzden, evrenden örneklem seçimi yoluna gidilmiştir. Anket çalışmasında bütçe ve
zaman sınırlamaları dikkate alınarak güvenirlilik düzeyini en yüksek seviyeye
çıkaracak

örnek

hacminin

belirlenmesi

hedeflenmiştir.

Örnek

hacminin

belirlenmesinde ana kitle varyansının belli olduğuna dair bilgi sahibi olmak gerekir.
Ancak bu uygulamada anakitle varyansı bilinmediğinden, iki terimli bir gösterge için
anakitledeki

oransal

değerlerin

eşit

olduğu

varsayılarak,

varyans

şeklinde hesaplanır. Araştırmada örneklem sayısının belirlenmesinde basit tesadüfî
örneklem formülünden (Yamane, 2001: 116-117) yararlanılmıştır.
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n= örnek çapı, z = standart normal değişken için %95 güven katsayısındaki tablo
değeri (1.96), d= duyarlılık yani örneklem hatası (araştırma için kabul edilebilir hata
payı ve 0.05). Yukarıda belirtilmiş olan değerlerin formülde yerine konması ile örnek
çapı en az 384 olarak belirlenmiştir. Araştırmada verilerin toplanabilmesi için
tesadüfi yöntemlerle dağıtılan anket formlarının geri dönüşlerinden toplam 399 anket
elde edilmiştir.
Anket sonuçlarının istatistiki analizleri SPSS 17.0 Programı kullanılarak
değerlendirilmiştir. Analizlerde kullanılan testler; Frekans dağılımları, Mann
Whitney U testi, Kruskall Wallis H testi, Ki-kare ilişki analizleri, İki bağımsız
örneklem için t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve çalışmanın
güvenilirliğini ölçmek için güvenilirlik analiz modellerinden biri olan Alfa
(Cronbach Alpha Coefficient) dır.
Ankette bazı değişkenler 5-li Likert skalası ile ölçeklendirilmiş sıralı ölçme
düzeyinde olan değişkenlerdir. Bu değişkenlerin ölçülmesinde kullanılan likert
skalası 1: Hiç Katılmıyorum; 2: Az Katılıyorum; 3: Orta Derecede Katılıyorum; 4:
Çok Katılıyorum;

5:Tam Katılıyorum şeklindedir. Anket sorularında kullanılan

ölçeğin güvenilirliği için Cronbach Alfa Katsayısı kullanılmıştır. Cronbach Alfa
Katsayısının değerlendirilmesinde uyulan değerlendirme ölçütü;
0.00 ≤

< 0.40 ise ölçek güvenilir değildir.

0.40 ≤

< 0.60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir.

0.60 ≤

< 0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir.

0.80 ≤

< 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir (Özdamar, 1999: 522).

Anket çalışmasında 14, 15 ve 22. Sorular için için Cronbach Alfa Katsayısı ( ) =
0.800 olarak hesaplanmıştır. Buna göre yukarıda verilen değerlendirme ölçütü
çerçevesinde ölçek oldukça güvenilirdir sonucuna ulaşılmıştır.
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3.2. Demografik İstatistikler
Tablo 3: Cinsiyet – Yaş- Medeni Durum İçin Çapraz Frekansları
Yaş

Medeni durum
18-24
Bekar

Cinsiyet

Cinsiyet
Toplam

Toplam

35-44

45-54

55-64

65 ve üzeri

Toplam

Kadın

23

60

27

9

0

2

121

Erkek

16

38

9

2

1

1

67

39

98

36

11

1

3

188 (%48)

Kadın

2

41

39

15

6

1

104

Erkek

0

27

32

19

16

5

99

2

68

71

34

22

6

203 (%52)

41

166

107

45

23

9

391(%1.00)

(%10)

(%42)

(%27)

(%12) (%0.6)

(%0.2)

Toplam
Evli

25-34

Tablo 3 incelendiğinde ankete katılanların cinsiyet dağılımının %58’nin
kadın, %42’sinin erkek, medeni durumdaki dağılımın %48’nin bekar, %52 sinin evli
olduğu, yaş dağılımının is ağırlıklı olarak %42 oranla 25-34 yaş grubunda, daha
sonra %27 oranla 35-44 yaş grubunda olduğu gözlenmektedir. Yaş dağılımında
gençlerin ağırlıkta olması internet kullanımının ve özellikle internetten alışverişin
yeni sayılabilecek bir alışkanlık olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte yaş
grupları içinde cinsiyet dağılımında homojen olduğu yine Tablo 3 den söylenebilir.

Grafik 7: Meslek Gruplarına Göre Eğitim Durumunun Oransal Dağılımı
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Meslek gruplarının mezun olunan son okul düzeyine göre oransal dağılımı Grafik
7’de grafik olarak verilmiştir. Ankete katılanların %52.4’ünün lisans üstü mezunu,
%36.6’sinin fakülte ve yüksek okul mezunudur. Ayrıca %45.5 oranla meslek grubu
memur olarak birinci sırada olup bunların %48.3’ü lisans üstü mezunudur.

Grafik 8: Ailenin Aylık Geliri ile Kredi Kartı Kullanımının Oransal Dağılımı
Ailenin aylık geliri ile kredi kartı kullanımının oransal dağılımı Grafik 8’de
verilmiştir. Ankete katılanların gelir düzeyleri 1000Tl den az, 1001-2000TL, 20013000TL, 3001-4000TL, 4001-5000TL, 5001TL ve üzeri ve oranları da sırasıyla %4,
%21, %24, %19, %13 ve %19 dur. Ayrıca yine ankete katılanların %89 u kredi kartı
kullanmakta iken %11’i kredi kartı kullanmamaktadır. Grafik 8 incelendiğinde geliri
1000TL nin altında olanların kredi kartı kullanımında daha temkinli oldukları
görülmektedir. Başka bir ifadeyle aylık gelirlerinin düşük olması ve geriye
ödeyememe riskini almak istememeleri kredi kartı kullanımını etkilediğini
göstermektedir.
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3.3. İnternet Kullanımı ve Günün Fırsatı Siteleri için Bazı Frekans
Dağılımları

Grafik 9: İnternet Üzerinden En Az Bir Kez Mal/hizmet Satın Alımı
Yüzdesi
Grafik 9’da verilen grafiğe göre ankete katılanların % 78’nin internet üzerinden en az
bir kez alış veriş yaptıkları, buna karşın %22 sinin yapmadıkları görülmektedir.
Tablo 4: Fırsat Sitelerinden Yapılan Alışveriş ve Miktarlarına İlişkin Frekans
Dağılımı
Son altı ay içerisinde yaklaşık olarak ne kadarlık mal ve/veya hizmet
satın aldınız?

Son mal ve/veya
hizmet alımını fırsat
siteleri aracılığıyla

250TL

251-

501-

mı yaptınız?

den az

500TL

750TL

Evet

55

29

11

13

6

2

11

Hayır

65

31

26

18

9

5

20

120

60

37

31

15

7

31

(%40)

(%20)

(%12)

(%10)

(%0.5)

(%0.2)

(%10)

Toplam

751-

1001-

1251-

1500 TL

1000TL 1250TL 1500TL ve üzeri Toplam
127
(%42)
174
(%58)
301

Son altı ay içerisinde fırsat sitelerinden yapılan ve yapılmayan alışverişlerin
yaklaşık TL olarak miktarlarına göre frekans tablosu Tablo 4’de verilmiştir. İnternet
üzerinden son mal/hizmet alımının %42’sinde fırsat siteleri kullanılmış ve yine
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internet üzerinden son mal/hizmet alımının %40’ı 250TL ve altında tutarı olduğu
görülmüştür.

Grafik 10: Fırsat Siteleri Hakkında Bilgi Sahibi Olup-Olmama ve Bu Sitelere
Üye Olup-Olmama
Grafik 10 incelendiğinde “Günün Fırsatları” konusunda bilgi sahibi misiniz?
Sorusuna “evet” cevabı verenlerin %77.7’sinin bu sitelere üyeliği olduğu
görülmektedir. Ancak fırsat siteleri hakkında bilgisi olmayanların %19 gibi bir
oranının da bu sitelere üyeliklerinin olduğu da görülmektedir. Başka bir ifadeyle
fırsat sitelerine üye olanların küçük bir kısmının bu sitelerin özellikleri ya da
avantajları hakkında bilgi sahibi olmadığı görülmektedir.
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Grafik 11: İnternet Üzerinden Alışveriş Yapanların “Günün Fırsatı” Sitelerini
Kullanma Oranları
İnternet üzerinden alışveriş yapanların “Günün Fırsatı” sitelerini kullanma oranları
Grafik 11’de verilmiştir. Elde edilen yüzdelere göre internet üzeriden yapılan
alışverişlerin %57’sinde fırsat siteleri aracılığıyla yapıldığı, %43’ünde ise bu sitelerin
kullanılmadığı görülmektedir.

Grafik 12: “Günün Fırsatı” Sitelerinden Alışveriş Yapanların Hizmet/Mal
Memnuniyet Oranları
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“Günün fırsatı” sitelerinden alışveriş yapanların hizmet/mal memnuniyet oranları
Grafik 12’de verilmiştir. Günün fırsatları aracılığıyla yapılan alışverişlerin
%43’ünden memnun kalınmazken, %57’sinden memnun kalındığı gözlenmektedir.

Grafik 13: En Çok Şikayette Bulunulan Ürün Grupları ve Oranları
Günün fırsatları aracılığıyla alınan mal veya hizmet gruplarından en çok
şikayet alan ürün grupları ve oranları Grafik 13’de özetlenmiştir. Buna göre kıyafet,
elektronik eşyalar ve yemek gruplarında en fazla şikayetlerin olduğu gözlenmiştir.

Tablo 5: Web Faaliyetlerine Günde Ortalama Ayrılan Süre
8 saat
Toplam*
ve üzeri

Hiç

0-30 dk

30-60 dk

Web’de gazete okumak

13.1

51.3

23.0

9.2

2.9

0.3

0.3

100.0

Haberleşme: Eposta
gönderip-alma

5.8

53.7

19.1

12.8

4.5

2.4

1.8

100.0

Ödev yapma ve bilgi
edinme

10.1

23.2

19.3

21.8

13.1

9.8

2.7

100.0

Oyun

61.4

19.2

7.5

8.1

1.4

1.9

0.6

100.0

20.2

46.1

19.7

10.5

2.2

0.8

0.5

100.0

21.4

33.7

21.1

13.3

6.0

3.1

1.3

100.0

Satın alabileceğim mal ve
hizmetlerle ilgili bilgilere
web’den erişmek ve satın
almak
Facebook-Twiter gibi
sosyal paylaşım sitelerini
kullanmak
*Geçerli Yüzdeler

1-2 saat 2-4 saat 4-8 saat
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Ankete katılanların değişik web faaliyetleri için ayırdıkları ortalama süreler Tablo 5
de verilmiştir. Buna göre genel olarak web faaliyetlerine ortalama 0-30dk ayrıldığı
gözlenmiştir. Satın alınacak ürünler için bilgi edinmek ve satın almak için de günde
ortalama 0-30dk zaman ayrıldığı da dikkati çekmektedir. Bunlara ek olarak web
faaliyetleri en fazla ödev yapma ve bilgi edinme amaçlı kullanıldığı görülmektedir.
Daha sonra sırayla web faaliyetleri en fazla gazete okuma, haberleşme, sosyal
paylaşım sitelerinin kullanımı amaçlı kullanılmaktadır.
Tablo 6: İnternet üzerinden alışveriş yapılmasında etkili olan sebepler
Hiç
Az
Orta Derecede
Çok
Katılmıyorum Katılıyorum Katılıyorum Katılıyorum

Zaman kazanıyorum
Her türlü mal veya
hizmete erişebiliyorum
Mal ya da hizmet
hakkında bilgi ve fiyat
alabiliyorum
Rakip firmalarla
kıyaslama yapabiliyorum
Elektronik ödeme
kolaylığım oluyor
İkinci el ürünlere
ulaşabiliyorum
Fırsat siteleri
avantajlarından
yararlanabiliyorum
Diğer

Tam
Katılıyorum

Toplam*

10.9

10.3

17.6

25.2

36.1

100.0

8.3

6.7

17.6

38.0

29.4

100.0

4.7

5.3

15.7

40.1

34.2

100.0

5.7

5.7

14.2

35.6

38.8

100.0

10.1

6.3

13.3

31.6

38.6

100.0

31.5

17.7

17.0

16.1

17.7

100.0

16.6

10.5

17.9

27.5

27.5

100.0

29.4

9.2

25.5

17.6

18.3

100.0

*Geçerli Yüzdeler

Tablo 6 daki sonuçlara göre, internet üzerinden alışveriş yapılmasında en etkili
sebepleri önem sırasına göre, ürünlerin rakip fiyatlarla kıyaslama yapılmasını
sağlaması, elektronik ödeme kolaylığının olması, zaman kazandırıyor olması, ürün
hakkında bilgi ve fiyat alınabiliyor olması, her türlü mal ve hizmete kolayca erişimini
sağlaması ve fırsat sitelerinin avantajlarını sağlaması şeklinde sayılabilir.
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Tablo 7: İnternet Üzerinden Alışveriş Yapılmamasında Etkili Olan Sebepler
Hiç
Az
Katılmıyorum Katılıyorum

Kredi kartı
bilgilerimi
vermekten
çekiniyorum
Ürünün sağlam ve
orijinal
olmamasından
çekiniyorum

Orta
Çok
Tam
Derecede
Toplam*
Katılıyorum Katılıyorum
Katılıyorum

20.5

20.9

19.2

16.8

22.6

100.0

15.4

16.4

23.2

23.2

21.8

100.0

Alışverişimde sorun
çıktığında bana geri
dönülmemesinden
çekiniyorum

18.9

18.2

17.5

24.9

20.4

100.0

İhtiyaç
duymuyorum

16.7

19.2

15.3

26.0

22.8

100.0

Diğer

36.9

25.5

12.0

9.9

15.7

100.0

* Geçerli Yüzdeler

Mal/hizmet satın alımında internetin tercih edilmemesinin sebepleri ve oranları Tablo
7’de verilmiştir. Oranlar incelendiğinde alışverişlerde internetin seçilmemesindeki en
önemli sebepler: alışveriş sonucu çıkabilecek bir sorunda tüketiciye geri
dönülmemesi ve ürünün sağlamlığı ve orijinalliğinden şüphe duyulduğu şeklinde
sıralanabilir.

Grafik 14: Fırsat Sitelerinin Kullanım Oranları
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Grafik 14 incelendiğinde “Günün Fırsatları” sitelerinden en fazla %19.5 oranla
“sehirfirsati.com” sitesinin daha sonra da %13.8 oranda “grupanya.com” sitesinin
kullanıldığı görülmektedir. Mevcut olan ve araştırma kapsamına alınmayan küçük
sayılabilecek sitelerin ise diğer kısmında toplandığı ve bunların büyük bir oran
taşıdığı görülmektedir.
Tablo 8: “Günün Fırsatı” Siteleri Hakkında Görüşler
Hiç
Az
Katılmıyorum Katılıyorum
Günün fırsatı
ile sunulan
16.3
mal/hizmet
ile gerçek
hizmet aynı
Günün
fırsatlarında
mal/hizmet
13.9
için verilen
bilgiler
yeterlidir
Günün
fırsatları ile
13.1
alınan hizmet
kalitesi
yeterlidir
Günün
fırsatları ile
10.9
mal/hizmet
alımı
artmıştır
Tekrar
günün fırsatı
ile
22.7
mal/hizmet
satın
alabilirim
*Geçerli Yüzdeler

Orta
Çok
Tam
Derecede
Toplam*
Katılıyorum Katılıyorum
Katılıyorum

23.0

35.3

17.7

7.7

100.0

22.4

35.4

20.1

8.2

100.0

24.5

41.0

15.2

6.2

100.0

8.1

26.4

37.3

17.3

100.0

16.1

23.8

24.8

12.6

100.0

Günün Fırsatı siteleri hakkındaki görüşler oransal dağılım olarak Tablo 8’de
verilmiştir. Sonuçlara göre günün fırsatı sitelerinden alınan mal/hizmetin gerçeği ile
aynı olmadığı görüşü ağır basmaktadır. Günün fırsatı sitelerinde satılan
mal/hizmetler hakkında yeterli bilgi verilmediği ve mal/hizmet kalitesinin yeterli
olmadığı görüşüne ise katılım yine ağırlıktadır. Buna karşın günün fırsatı siteleri ile
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mal/hizmet alımının arttığı görüşü baskındır. Mal ve hizmet alımında tekrar bu
sitelerin kullanımı hakkındaki görüşün ise henüz oluşmadığı görülmektedir.

3.4. Web Faaliyetlerinde Geçirilen Süreye ilişkin Bazı İstatistiksel
Analizler
Web faaliyetlerinde geçirilen sürenin değişik değişkenlere göre farklılık
gösterip göstermediğinin incelenmesinde iki farklı parametrik olmayan analizden
yararlanılmıştır. Bunlar Mann-Whitney U ve Kruskall Wallis H testleridir.
Mann-Whitney U testi, X ve Y gibi bağımsız iki grup arasındaki farklılığın
önemli olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan t testinin parametrik olmayan
karşılığıdır. Mann-Whitney U testinde; bağımsız değişkene ait veriler sayısal
karakterler ile ifade edilmeli, örneklem birbirinden bağımsız olarak rasgele seçilmeli
ve bağımlı değişkene ilişkin ölçümler, sıralama, aralık veya oran ölçeğinde olmalıdır
(Gamgam ve Altunkaynak, 2008).
Kruskall Wallis H testi, bağımsız iki yada daha çok grubun bir bağımlı
değişkene ait ortalamalar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek
için kullanılır. Bu test tek yönlü ANOVA’nın parametrik olmayan karşılığıdır
(Gamgam ve Altunkaynak, 2008).
Cinsiyet ve medeni durum iki kategorili değişkenler olduğundan web
faaliyetlerinde geçirilen sürenin bu iki değişkene göre farklılık gösterip
göstermediğinin incelenmesinde parametrik olmayan Mann Whitney U testi
kullanılmış ve elde edilen sonuçlar sırasıyla Tablo 9 ve Tablo 10’da verilmiştir.
Sonuçlar

0.01,

0.05

değerlendirilmiştir.

ve

0.10

olmak

üzere

üç

anlamlılık

düzeyi

için
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Tablo 9: Web Faaliyetlerinde Geçirilen Süre ve Cinsiyet
Sıra

Mann-Whitney

Ortalaması

U -istatistiği

Cinsiyetiniz

N

Kadın

218

178.81

Erkek

161

205.16

Haberleşme :Eposta gönderip-

Kadın

219

183.47

alma

Erkek

198.94

Kadın

160
211

Erkek

153

179.25

Kadın

207

167.41

Erkek

150

194.99

Kadın

211

182.57

web’den erişmek ve satın almak

Erkek

157

187.09

Facebook-Twiter gibi sosyal

Kadın

219

194.98

paylaşım sitelerini kullanmak
Erkek
*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

161

184.41

Web’de gazete okumak

Ödev yapma ve bilgi edinme
Oyun
Satın alabileceğim mal ve
hizmetlerle ilgili bilgilere

p-değeri

15109.0

0.012**

16090.0

0.138

15644.5

0.610

13126.5

0.004*

16156.5

0.668

16649.0

0.339

184.86

Web faaliyetlerinin her biri için geçirilen süre ve cinsiyet için ayrı ayrı Mann
Whitney U istatistiği elde edilmiştir. Tablo 9’daki sonuçlar incelendiğinde iki
faaliyet için geçirilen sürelerin cinsiyete göre faklılık gösterdiği elde edilmiştir.
“Erkeklerin ve kadınların web’de gazete okumak için geçirdikleri ortalama süreleri
arasında fark yoktur” sıfır hipotezinin testi için elde edilen p-değeri 0.012<0.05
olduğundan 0.05 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezi red edilmiştir. Bununla birlikte
“erkeklerin ve kadınların oyun oynamak için geçirdikleri ortalama süreleri arasında
fark yoktur” sıfır hipotezinin testi için elde edilen p-değeri 0.004<0.05 olduğundan
0.05 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezi red edilmiştir. Başka bir ifadeyle web
faaliyetlerinden sadece gazete okumak ve oyun oynamak için geçirilen süre cinsiyete
göre farklılık göstermektedir.
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Tablo 10: Web Faaliyetlerinde Geçirilen Süre ve Medeni Durum
Medeni

N

Sıra

Mann-Whitney U istatistiği

Evli

181

Ortalaması
183.80

Bekar

196

193.81

Haberleşme :Eposta

Evli

183

194.00

gönderip-alma

Bekar

194

184.28

Ödev yapma ve bilgi edinme

Evli

177

196.27

Bekar

185

167.37

Evli

173

183.91

Bekar

182

172.38

Evli

175

186.63

Durum
Web’de gazete okumak

Oyun
Satın alabileceğim mal ve
hizmetlerle ilgili bilgilere
web’den erişmek ve satın

paylaşım sitelerini

16796.0

0.334

16836.0

0.344

13758.0

0.008*

14721.0

0.225

16165.0

0.565

12590.0

0.000*

191

almak
Facebook-Twiter gibi sosyal

180.63

Bekar

p-değeri

Evli
Bekar

184

218.08
162.40

194
kullanmak
*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

Web faaliyetlerinin her biri için geçirilen süre ve medeni durum için ayrı ayrı
Mann Whitney U istatistikleri elde edilmiştir. Tablo 10’daki sonuçlar incelendiğinde
iki faaliyet için geçirilen sürelerin medeni duruma göre faklılık gösterdiği elde
edilmiştir. Sonuçlara göre “Evli ve bekarların ödev yapma ve bilgi edinme için
geçirdikleri ortalama süreleri arasında fark yoktur” sıfır hipotezinin testi için elde
edilen p-değeri 0.008<0.05 olduğundan 0.05 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezi red
edilmiştir. Benzer şekilde “Evli ve bekarların Facebook-Twiter gibi sosyal paylaşım
sitelerini kullanmak için geçirdikleri ortalama süreleri arasında fark yoktur” sıfır
hipotezinin testi için elde edilen p-değeri 0.000<0.05 olduğundan 0.05 anlamlılık
düzeyinde sıfır hipotezi red edilmiştir. Başka bir ifadeyle web faaliyetlerinden ödev
yapma ve bilgi edinme ve sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı için geçirilen
sürelerin medeni duruma göre farklılık gösterdiği görülmektedir.
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Yaş, eğitim durumu ve meslek grupları ikiden çok kategorili değişkenler
olduğundan web faaliyetlerinde geçirilen sürenin bu değişkenlere göre farklılık
gösterip göstermediğinin incelenmesinde parametrik olmayan Kruskall Wallis H testi
kullanılmış ve elde edilen sonuçlar sırasıyla Tablo 11, Tablo 12 ve Tablo 13’de
verilmiştir. Sonuçlar 0.01, 0.05 ve 0.10 olmak üzere üç anlamlılık düzeyi için
değerlendirilmiştir.
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Tablo 11: Web Faaliyetlerinde Geçirilen Süre ve Yaş İçin Kruskal Wallis H Testi

Web’de gazete
okumak

Haberleşme :Eposta
gönderip-alma

Ödev yapma ve bilgi
edinme

Oyun

Satın alabileceğim mal
ve hizmetlerle ilgili
bilgilere web’den
erişmek ve satın
almak

Facebook-Twiter gibi
sosyal paylaşım
sitelerini kullanmak

Yaş Grupları
18-24

N
40

Sıra Ortalaması

25-34

159

192.34

35-44

105

189.54

45-54

46

201.25

55-64

23

195.43

65 ve üzeri

8

218.81

18-24

40

141.10

25-34

159

200.58

35-44

103

185.86

45-54

45

178.76

55-64

25

214.86

65 ve üzeri

9

297.22

18-24

40

141.05

25-34

157

199.48

35-44

96

185.51

45-54

42

185.24

55-64

24

127.02

65 ve üzeri

7

223.36

18-24

38

221.67

25-34

159

175.09

35-44

89

162.15

45-54

42

187.25

55-64

25

198.60

65 ve üzeri

6

182.75

18-24

36

152.32

25-34

159

199.74

35-44

99

195.17

45-54

44

165.64

55-64

25

151.26

65 ve üzeri

7

143.21

18-24

40

256.64

25-34

162

202.46

35-44

104

186.62

45-54

45

161.58

55-64

24

99.46

65 ve üzeri

7

146.07

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

Ki-kare İstatistiği

p-değeri

2.937

0.710

23.642

0.000*

18.539

0.002*

13.296

0.021**

13.867

0.016**

39.227

0.000*

169.60
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Burada test edilecek hipotezler ve sonuçları şöyledir: “Web’de gazete
okumak için geçirilen ortalama süre yaş gruplarına göre farklılık göstermemektedir”
sıfır hipotezinin testi için elde edilen p-değeri 0.710>0.05 olduğundan 0.05
anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezi red edilememiştir. “Haberleşme için geçirilen
ortalama süre yaş gruplarına göre farklılık göstermemektedir” sıfır hipotezinin testi
için elde edilen p-değeri 0.000<0.05 olduğundan 0.05 anlamlılık düzeyinde sıfır
hipotezi red edilmiştir. “Ödev yapma ve bilgi edinme için geçirilen ortalama süre yaş
gruplarına göre farklılık göstermemektedir” sıfır hipotezinin testi için elde edilen pdeğeri 0.002<0.05 olduğundan 0.05 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezi red edilmiştir.
“Oyun oynamak için geçirilen ortalama süre yaş gruplarına göre farklılık
göstermemektedir” sıfır hipotezinin testi için elde edilen p-değeri 0.021<0.05
olduğundan 0.05 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezi red edilmiştir. “Satın
alabileceğim mal ve hizmetlerle ilgili bilgilere web’den erişmek ve satın almak için
geçirilen ortalama süre yaş gruplarına göre farklılık göstermemektedir” sıfır
hipotezinin testi için elde edilen p-değeri 0.016<0.05 olduğundan 0.05 anlamlılık
düzeyinde sıfır hipotezi red edilmiştir. “Facebook-Twiter gibi sosyal paylaşım
sitelerini kullanmak için geçirilen ortalama süre yaş gruplarına göre farklılık
göstermemektedir” sıfır hipotezinin testi için elde edilen p-değeri 0.000<0.05
olduğundan 0.05 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezi red edilmiştir. Elde edilen
sonuçlar yorumlanacak olursa web faaliyetlerinden sadece gazete okumak için
geçirilen sürenin yaşa göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği
söylenebilir.
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Tablo 12: Web Faaliyetlerinde Geçirilen Süre ve Eğitim Durumu için Kruskal Wallis H Testi
N

Sıra
Ortalaması

Tahsilim yok

3

25.50

Lise ve öncesi

38

150.99

Fakülte ve Yüksek Okul

138

195.37

Lisans Üstü (Yüksek Lisans ve
Doktora)

203

198.90

Tahsilim yok

3

11.50

Lise ve öncesi

38

152.42

Fakülte ve Yüksek Okul

135

184.74

Lisans Üstü (Yüksek Lisans ve
Doktora)

206

205.76

Tahsilim yok

3

19.00

Lise ve öncesi

37

125.34

Fakülte ve Yüksek Okul

126

147.86

Lisans Üstü (Yüksek Lisans ve
Doktora)

201

219.92

Tahsilim yok

3

111.00

Lise ve öncesi

35

229.57

Fakülte ve Yüksek Okul

128

195.57

Lisans Üstü (Yüksek Lisans ve
Doktora)

194

162.78

3

38.00

33

141.88

133

190.27

202

192.59

Tahsilim yok

3

41.50

Lise ve öncesi

37

237.23

Fakülte ve Yüksek Okul

139

212.19

204

172.25

Eğitim Durumu

Web’de gazete
okumak

Haberleşme :Eposta
gönderip-alma

Ödev yapma ve bilgi
edinme

Oyun

Tahsilim yok
Satın alabileceğim mal
Lise ve öncesi
ve hizmetlerle ilgili
bilgilere web’den
Fakülte ve Yüksek Okul
erişmek ve satın almak
Lisans Üstü (Yüksek Lisans ve
Doktora)

Facebook-Twiter gibi
sosyal paylaşım
sitelerini kullanmak

Lisans Üstü (Yüksek Lisans ve
Doktora)
*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

Ki-kare
İstatistiği

p-değeri

15.275

0.002*

19.943

0.000*

58.222

0.000*

22.918

0.000*

13.868

0.000*

24.291

0.000*
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Web faaliyetlerinin her birinde geçirilen süre ve eğitim durumu için ayrı ayrı
ki-kare istatistikleri elde edilmiştir. Tablo 12’deki sonuçlar incelendiğinde bütün pdeğerlerinin 0.05’in altında olduğu görülmektedir. Bu da tüm faaliyetlerin eğitim
durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farlılık gösterdiği söylemektedir.

78

Tablo 13: Web Faaliyetlerinde Geçirilen Süre ve Meslek için Kruskal Wallis H Testi

Öğrenci
Memur
Web’de gazete okumak Tüccar/Sanayici/Esnaf
Özel sektör çalışanı
Emekli
Ev hanımı

N
37
171
6
59
15
6

Sıra
Ortalaması
141.80
156.35
118.42
129.19
155.17
120.33

Öğrenci
Memur
Tüccar/Sanayici/Esnaf
Özel sektör çalışanı
Emekli
Ev hanımı

37
169
7
59
16
6

119.16
146.29
206.64
151.67
169.09
188.75

Ödev yapma ve bilgi
edinme

Öğrenci
Memur
Tüccar/Sanayici/Esnaf
Özel sektör çalışanı
Emekli
Ev hanımı

37
163
6
58
13
4

130.07
159.25
110.33
110.61
108.31
91.13

Oyun

Öğrenci
Memur
Tüccar/Sanayici/Esnaf
Özel sektör çalışanı
Emekli

36
161
6
58
13

180.65
131.07
184.42
122.67
184.15

4

139.75

Öğrenci
Memur
Tüccar/Sanayici/Esnaf
Özel sektör çalışanı
Emekli
Ev hanımı

34
166
7
57
13
6

128.40
149.98
147.86
131.05
129.96
121.42

Öğrenci
Memur
Tüccar/Sanayici/Esnaf
Özel sektör çalışanı
Emekli
Ev hanımı

38
171
7
59
13
6

195.12
138.30
120.43
153.49
92.69
199.50

Meslek

Haberleşme :Eposta
gönderip-alma

Ev hanımı

Satın alabileceğim mal
ve hizmetlerle ilgili
bilgilere web’den
erişmek ve satın almak

Facebook-Twiter gibi
sosyal paylaşım
sitelerini kullanmak

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

Ki-kare
İstatistiği

p-değeri

7.224

0.204

11.905

0.036**

22.328

0.000*

25.549

0.000*

4.742

0.448

23.897

0.000*
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Web faaliyetlerinin her birinde geçirilen süre ve meslek grupları için ayrı ayrı
ki-kare istatistikleri elde edilmiştir. Tablo 13’deki sonuçlar incelendiğinde “Web’de
gazete okumak için geçirilen ortalama süre meslek gruplarına göre farklılık
göstermemektedir” sıfır hipotezinin testi için elde edilen p-değeri 0.204>0.05
olduğundan 0.05 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezi red edilememiştir. “Haberleşme
için geçirilen ortalama süre meslek gruplarına göre farklılık göstermemektedir” sıfır
hipotezinin testi için elde edilen p-değeri 0.036<0.05 olduğundan 0.05 anlamlılık
düzeyinde sıfır hipotezi red edilmiştir. “Ödev yapma ve bilgi edinme için geçirilen
ortalama süre meslek gruplarına göre farklılık göstermemektedir” sıfır hipotezinin
testi için elde edilen p-değeri 0.000<0.05 olduğundan 0.05 anlamlılık düzeyinde sıfır
hipotezi red edilmiştir.

“Oyun oynamak için geçirilen ortalama süre meslek

gruplarına göre farklılık göstermemektedir” sıfır hipotezinin testi için elde edilen pdeğeri 0.000<0.05 olduğundan 0.05 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezi red edilmiştir.
“Satın alabileceğim mal ve hizmetlerle ilgili bilgilere web’den erişmek ve satın
almak

için

geçirilen

ortalama

süre

meslek

gruplarına

göre

farklılık

göstermemektedir” sıfır hipotezinin testi için elde edilen p-değeri 0.448>0.05
olduğundan 0.05 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezi red edilememiştir. “FacebookTwiter gibi sosyal paylaşım sitelerini kullanmak için geçirilen ortalama süre meslek
gruplarına göre farklılık göstermemektedir” sıfır hipotezinin testi için elde edilen pdeğeri 0.000<0.05 olduğundan 0.05 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezi red edilmiştir.
Elde edilen sonuçlar yorumlanacak olursa web faaliyetlerinden sadece gazete
okumak ve satın alınacak ürün ile ilgili bilgilere web’den erişmek ve satın almak için
geçirilen sürenin meslek grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
göstermediği söylenebilir. Başka bir ifadeyle web faaliyetlerinden haberleşme, ödev
yapma/bilgi edinme, oyun oynama ve Facebook-Twiter gibi sosyal paylaşım
sitelerinin kullanımı meslek gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık
göstermektedir.
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3.5. İnternetten Alışveriş Yapma Sebeplerine İlişkin Bazı İstatistiksel
Analizler
Bağımsız gruplarda, nitel iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki olup olmadığı ki-kare testi ile araştırılabilir. H0’da ilişkinin olmadığı,
bağımsızlığın olduğu; Ha’da ise ilişkinin olduğu, bağımsızlığın olmadığı iddia edilir.
Çalışmada Cramer’in V sü ve Kendall’ın Tau-c si olmak üzere iki farklı korelasyon
katsayısı kullanılmıştır.
Cramer's V Katsayısı, sınıflanabilir nitel değişkenler arasındaki ilişkinin
belirlenmesinde kullanılan korelasyon katsayıdır. Bu katsayıda iki değişkenin
kategori sayıları birbirine denk değildir. Matris 2x3, 3x5 gibidir. Alabileceği değerler
0.00 ile 1.00 arasında değişmektedir. 0.00 iki değişken arasında hiçbir ilişkinin
olmadığını gösterirken, 1.00 iki değişken arasındaki ilişkinin doğrusallığının
mükemmel olduğunu gösterir. Geleneksel olarak 0.33’ün altındaki ilişkiler zayıf,
0.34-0.60 civarındaki ilişkiler orta, 0.61 ve daha yüksek ilişkilerin ise güçlü olduğu
varsayılır. Dolayısıyla ibu katsayı ilişkinin yönü hakkında bilgi vermemektedir.
Kendall’ın Tau-c Katsayısı, sıralanabilir nitel değişkenler arasındaki ilişkinin
belirlenmesinde kullanılan korelasyon katsayısıdır. Kendall’ın Tau korelasyon
katsayısı genellikle iki değişkenin ölçme düzeyi ordinal (sıralama) olduğunda
kullanılmaktadır. -1 ile 1 arasındadır.
İnternetten alışveriş yapma sebeplerinin cinsiyet ve medeni durum ile
ilişkilerinin incelenmesinde Cramer’in V katsayısı kullanılmıştır. Bunun nedeni hem
cinsiyet hem de medeni durum kategorik veri olup nominal (sınıflama) ölçme
düzeyine sahiptir. Elde edilen sonuçlar sırasıyla Tablo 14 ve Tablo 15 de verilmiştir.
İnternetten alışveriş yapma sebeplerinin yaş, eğitim durumu, gelir grupları ve meslek
grupları ile ilişkilerinin incelenmesinde Kendal’ın Tau-c katsayısı kullanılmıştır.
Bunun nedeni ise ilişkilendirilecek değişkenlerin ordinal (sıralama) ölçme düzeyine
sahip olmalarıdır. Elde edilen sonuçlar sırasıyla Tablo 16, Tablo 17, Tablo 18 ve
Tablo 19’da verilmiştir.
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Tablo 14: İnternetten Alışveriş Yapma Sebepleri ile Cinsiyet Arasındaki İlişki
İçin Ki-kare Sonuçları
Cinsiyet *Kadın *Erkek

İnternetten alışveriş
yapmanızdaki
sebepler nelerdir?
*Hiç Katılmıyorum
*Az Katılıyorum
*Orta Derecede
*Katılıyorum
*Çok Katılıyorum
*Tam Katılıyorum

Cramer's V

p-değeri

Zaman kazanıyorum

0.131

0.232

Her türlü mal veya hizmete erişebiliyorum

0.065

0.862

Mal ya da hizmet hakkında bilgi ve fiyat
alabiliyorum

0.126

0.285

Rakip firmalarla kıyaslama yapabiliyorum

0.140

0.189

Elektronik ödeme kolaylığım oluyor

0.163

0.081***

İkinci el ürünlere ulaşabiliyorum

0.304

0.000*

Fırsat siteleri avantajlarından
yararlanabiliyorum

0.191

0.023**

Diğer

0.184

0.273

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

İnternetten alışveriş yapma sebepleri ile cinsiyet arasındaki ilişkinin
incelenmesinde her bir sebep ve cinsiyet için ayrı ayrı Cramer’in V istatistiği elde
edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre “Elektronik ödeme kolaylığının olması ile
cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur” sıfır hipotezinin testi
için elde edilen p-değeri 0.081>0.05 olup 0.05 anlamlılık düzeyinde hipotez red
edilemezken 0.081<0.10 olduğundan 0.10 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezi red
edilmiştir. Bununla birlikte “Fırsat sitelerinin avantajlarından yararlanma ile cinsiyet
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur” sıfır hipotezinin testi için elde
edilen p-değeri 0.023<0.05 olduğundan 0.05 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezi red
edilmiştir. Genel olarak elde edilen sonuçlar internetten alışveriş yapma
sebeplerinden elektronik ödeme kolaylığının ve fırsat sitelerinin avantajlarından
yararlanabilmenin cinsiyet ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu
şeklinde yorumlanabilir.
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Tablo 15: İnternetten Alışveriş Yapma Sebepleri ile Medeni Durum
Arasındaki İlişki İçin Ki-kare Sonuçları
Medeni Durum *Evli *Bekar
Cramer's V

p-değeri

0.165

0.063***

0.137

0.213

0.093

0.610

0.125

0.296

Elektronik ödeme kolaylığım oluyor

0.075

0.783

İkinci el ürünlere ulaşabiliyorum

0.082

0.726

Fırsat siteleri avantajlarından
yararlanabiliyorum

0.171

0.061***

Diğer

0.237

0.074***

Zaman kazanıyorum
İnternetten alışveriş
yapmanızdaki sebepler
nelerdir?
*Hiç Katılmıyorum
*Az Katılıyorum
*Orta Derecede
*Katılıyorum
*Çok Katılıyorum
*Tam Katılıyorum

Her türlü mal veya hizmete
erişebiliyorum
Mal ya da hizmet hakkında bilgi ve
fiyat alabiliyorum
Rakip firmalarla kıyaslama
yapabiliyorum

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

“İnternetten alışveriş yapma sebepleri ile medeni durum arasında istatistiksel
olarak anlamlı ilişki yoktur” sıfır hipotezinin sınanmasında her bir sebep ve cinsiyet
için ayrı ayrı Cramer’in V istatistiği elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre
internetten alışveriş yapma sebeplerinden zaman kazandırma ve fırsat sitelerinin
avantajlarından yararlanabilme için p değerleri sırasıyla 0.063<0.10 ve 0.061<0.10
olup 0.10 anlamlılık düzeyinde ilişkinin olmadığını iddia eden sıfır hipotezleri red
edilmiştir. Başka bir ifadeyle internetten alışveriş yapmanın zaman kazandırması ve
fırsat sitelerinin avantajlarını sağlıyor olmasının medeni durum ile istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu görülmüştür. Ancak bu ilişkilerin yönü hakkında
kullanılan istatistiğin özelliğinden dolayı bir şey söylenemez.
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Tablo 16: İnternetten alışveriş yapma sebepleri ile Yaş Grupları Arasındaki
İlişki İçin Ki-kare Sonuçları
Yaş
*18-24 *25-34 *35-44 *45-54 *55-64 *65 ve üzeri
KendalI’ın Tau-c

p-değeri

-0.051

0.238

-0.079

0.064***

-0.083

0.036**

-0.087

0.033**

Elektronik ödeme kolaylığım oluyor

-0.002

0.958

İkinci el ürünlere ulaşabiliyorum

0.005

0.909

Fırsat siteleri avantajlarından
yararlanabiliyorum

-0.128

0.006*

Diğer

-0.089

0.172

Zaman kazanıyorum
İnternetten alışveriş
yapmanızdaki
sebepler nelerdir?
*Hiç Katılmıyorum
*Az Katılıyorum
*Orta Derecede
*Katılıyorum
*Çok Katılıyorum
*Tam Katılıyorum

Her türlü mal veya hizmete
erişebiliyorum
Mal ya da hizmet hakkında bilgi ve
fiyat alabiliyorum
Rakip firmalarla kıyaslama
yapabiliyorum

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

“İnternetten alışveriş yapma sebepleri ile yaş arasında ilişki yoktur” sıfır
hipotezinin sınanmasında her bir sebep ve yaş grubu için ayrı ayrı KendalI’ın Tau-c
istatistiği elde edilmiştir. Burada ki-kare analizi yapılırken yaş grupları ve alışveriş
sebepleri için oluşturulan çapraz tabloda her hücrede en 5 gözlemin olması ve 5 den
az gözlemlerin sayısının toplam hücre sayısının %20 oranını geçmemesi
gerekmektedir. Bu bilgi ışığında çapraz tabloda 5 den az gözlemli hücrelerin oranı
%20 değerinin altında kalacak şekilde yaş grupları ve likert ölçeklerinde birleştirme
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre internetten alışveriş yapma sebeplerinden her
türlü mal veya hizmete erişebiliyor olmak, mal ya da hizmet hakkında bilgi ve fiyat
alabiliyor olma, rakip firmalarla kıyaslama yapabiliyor olma ve fırsat siteleri
avantajlarından yararlanabiliyor olmanın yaş ile istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişkiye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca bu ilişkilerin negatif olduğu da
söylenebilir. Başka bir ifadeyle yaş düzeyi arttıkça internetten alışveriş yapmada bu
sebeplere katılma fikri zayıflamaktadır. Bunun da interneti ve internetten alışverişi
daha çok gençlerin tercih etmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz.
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Tablo 17: İnternetten alışveriş yapma sebepleri ile Eğitim Durumu Arasındaki
İlişki İçin Ki-kare Sonuçları
Eğitim Durumu
*Tahsilim Yok *Lise ve öncesi *Fakülte ve Yüksekokul *Lisans Üstü (Yüksek Lisans ve Doktora)
KendalI’ın Tau-c

p-değeri

0.232

0.000***

0.100

0.017**

0.085

0.027**

0.077

0.043**

Elektronik ödeme kolaylığım oluyor

0.105

0.009*

İkinci el ürünlere ulaşabiliyorum

-0.069

0.117

Fırsat siteleri avantajlarından
yararlanabiliyorum

0.045

0.309

Diğer

0.056

0.410

Zaman kazanıyorum
İnternetten alışveriş
yapmanızdaki
sebepler nelerdir?
*Hiç Katılmıyorum
*Az Katılıyorum
*Orta Derecede
*Katılıyorum
*Çok Katılıyorum
*Tam Katılıyorum

Her türlü mal veya hizmete
erişebiliyorum
Mal ya da hizmet hakkında bilgi ve
fiyat alabiliyorum
Rakip firmalarla kıyaslama
yapabiliyorum

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

“İnternetten alışveriş yapma sebepleri ile eğitim durumu arasındaki ilişki
yoktur” sıfır hipotezinin sınanmasında her bir sebep ve eğitim durumu için ayrı ayrı
KendalI’ın Tau-c istatistiği elde edilmiştir. Burada da çapraz tabloda 5 den az
gözlemli hücrelerin oranı %20 değerinin altında kalacak şekilde eğitim düzeyleri ve
likert ölçeklerinde birleştirmeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre internetten
alışveriş yapma sebeplerinden zaman kazandırıyor olması, her türlü mal veya
hizmete erişilinebiliyor olması, mal ya da hizmet hakkında bilgi ve fiyat alınabiliyor
olması, rakip firmalarla kıyaslama yapabiliniyor olması ve elektronik ödeme
kolaylığının olmasının eğitim durumu ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye sahip
olduğu görülmüştür. Ayrıca bu ilişkilerin pozitif yönde olduğu da söylenebilir. Başka
bir ifadeyle eğitim düzeyi arttıkça internetten alışveriş yapmada bu sebeplere katılma
fikri güçlenmektedir.
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Tablo 18: İnternetten Alışveriş Yapma Sebepleri ile Gelir Grupları Arasındaki
İlişki İçin Ki-kare Sonuçları
*1000TL den az

Gelir Grupları
*1001-2000TL *2001-3000TL *3001-4000TL *4001-5000TL *5001TL ve üzeri
KendalI’ın Tau-c

p-değeri

0.164

0.000*

0.114

0.012**

0.119

0.004*

0.078

0.066***

0.084

0.062***

İkinci el ürünlere ulaşabiliyorum

-0.147

0.003*

Fırsat siteleri avantajlarından
yararlanabiliyorum

0.034

0.486

Diğer

0.018

0.811

Zaman kazanıyorum
İnternetten alışveriş
yapmanızdaki sebepler
nelerdir?
*Hiç Katılmıyorum
*Az Katılıyorum
*Orta Derecede
*Katılıyorum
*Çok Katılıyorum
*Tam Katılıyorum

Her türlü mal veya hizmete
erişebiliyorum
Mal ya da hizmet hakkında bilgi ve
fiyat alabiliyorum
Rakip firmalarla kıyaslama
yapabiliyorum
Elektronik ödeme kolaylığım
oluyor

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

“İnternetten alışveriş yapma sebepleri ile gelir grubu arasındaki ilişki yoktur”
sıfır hipotezinin sınanmasında her bir sebep ve cinsiyet için ayrı ayrı KendalI’ın
Tau-c istatistiği elde edilmiştir. Burada da çapraz tabloda 5 den az gözlemli
hücrelerin oranı %20 değerinin altında kalacak şekilde gelir düzeyleri ve likert
ölçeklerinde birleştirmeler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre internetten
alışveriş yapma sebeplerinden fırsat siteleri avantajlarından yararlanabiliyor olmanın
dışındaki tüm sebeplerin gelir grubu ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye sahip
olduğu görülmüştür. Ayrıca ikinci el ürün alabilme sebebi dışında tüm sebeplerle
pozitif bir ilişki söz konusudur.
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Tablo 19: İnternetten Alışveriş Yapma Sebepleri ile Meslek Grupları Arasındaki
İlişki İçin Ki-kare Sonuçları
*Öğrenci

Meslek Grupları
*Memur * Tüccar/Sanayici/Esnaf Özel sektör çalışanı *Emekli *Ev Hanımı * Diğer
KendalI’ın Tau-c

p-değeri

-0.014

0.752

0.027

0.522

0.044

0.254

0.007

0.851

-0.056

0.159

İkinci el ürünlere ulaşabiliyorum

-0.037

0.475

Fırsat siteleri avantajlarından
yararlanabiliyorum

0.016

0.738

Diğer

-0.007

0.921

Zaman kazanıyorum
İnternetten alışveriş
yapmanızdaki sebepler
nelerdir?
*Hiç Katılmıyorum
*Az Katılıyorum
*Orta Derecede
*Katılıyorum
*Çok Katılıyorum
*Tam Katılıyorum

Her türlü mal veya hizmete
erişebiliyorum
Mal ya da hizmet hakkında bilgi ve
fiyat alabiliyorum
Rakip firmalarla kıyaslama
yapabiliyorum
Elektronik ödeme kolaylığım
oluyor

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

“İnternetten alışveriş yapma sebepleri ile meslek grubu arasındaki ilişki
yoktur” sıfır hipotezinin sınanmasında her bir sebep ve cinsiyet için ayrı ayrı
KendalI’ın Tau-c istatistiği elde edilmiştir. Burada da çapraz tabloda 5 den az
gözlemli hücrelerin oranı %20 değerinin altında kalacak şekilde meslek grupları ve
likert ölçeklerinde birleştirmeler yapılmıştır. Elde edilen tüm p-değerleri tüm
anlamlılık düzeylerinden büyük olduğu için internetten alışveriş yapma sebeplerinin
meslek grubu ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye sahip olmadığı görülmüştür.
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3.6. İnternetten Alışveriş Yapmama Sebeplerine İlişkin Bazı İstatistiksel
Analizler
Cinsiyet ve medeni durum nominal (sınıflama) ölçme düzeyine olduğundan
internetten alışveriş yapmama sebeplerinin ile ilişkilerinin incelenmesinde Cramer’in
V katsayısı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar sırasıyla Tablo 20 ve Tablo 2’de
verilmiştir.
Yaş, eğitim durumu, gelir grupları ve meslek grupları ordinal (sıralama)
ölçme düzeyine sahip olduğundan internetten alışveriş yapma sebeplerinin ile
ilişkilerinin incelenmesinde Kendal’ın Tau-c katsayısı kullanılmıştır. Elde edilen
sonuçlar sırasıyla Tablo 22, Tablo 23, Tablo 24 ve Tablo 25’de verilmiştir.

Tablo 20: İnternetten Alışveriş Yapmama Sebepleri ile Cinsiyet Arasındaki
İlişki İçin Ki-kare Sonuçları
Cinsiyet

İnternetten alışveriş
yapmamanızdaki
sebepler nelerdir?
*Hiç Katılmıyorum
*Az Katılıyorum
*Orta Derecede
*Katılıyorum
*Çok Katılıyorum
*Tam Katılıyorum

*Kadın *Erkek
Cramer's V

p-değeri

0.083

0.738

0.114

0.436

0.115

0.440

0.068

0.861

İhtiyaç duymuyorum

0.163

0.126

Diğer

0.130

0.647

Kredi kartı bilgilerimi vermekten
çekiniyorum
Ürünün sağlam ve orijinal
olmamasından çekiniyorum
Alışverişimde sorun çıktığında muhatap
olacağım yeri bilmiyorum
Alışverişimde sorun çıktığında bana geri
dönülmemesinden çekiniyorum

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

İnternetten alışveriş yapmama sebepleri ile cinsiyet arasındaki ilişkinin
incelenmesinde her bir sebep ve cinsiyet için ayrı ayrı Cramer’in V istatistiği elde
edilmiştir. Elde edilen p-değerleri tüm anlamlılık düzeylerinden küçük olmadığı için
internetten alışveriş yapmama sebeplerinin cinsiyet ile istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişkiye sahip olmadığı görülmektedir.

88
Tablo 21: İnternetten Alışveriş Yapmama Sebepleri ile Medeni Durum
Arasındaki İlişki İçin Ki-kare Sonuçları
Medeni Durum *Evli *Bekar

İnternetten alışveriş
yapmamanızdaki
sebepler nelerdir?
*Hiç Katılmıyorum
*Az Katılıyorum
*Orta Derecede
*Katılıyorum
*Çok Katılıyorum
*Tam Katılıyorum

Cramer's V

p-değeri

0.098

0.597

0.086

0.714

0.105

0.542

0.092

0.668

İhtiyaç duymuyorum

0.097

0.632

Diğer

0.140

0.576

Kredi kartı bilgilerimi vermekten
çekiniyorum
Ürünün sağlam ve orijinal olmamasından
çekiniyorum
Alışverişimde sorun çıktığında muhatap
olacağım yeri bilmiyorum
Alışverişimde sorun çıktığında bana geri
dönülmemesinden çekiniyorum

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

İnternetten alışveriş yapmama sebepleri ile medeni durum arasındaki ilişkinin
incelenmesinde her bir sebep ve cinsiyet için ayrı ayrı Cramer’in V istatistiği elde
edilmiştir. Elde edilen p-değerleri tüm anlamlılık düzeylerinden küçük olmadığı için
internetten alışveriş yapmama sebeplerinin medeni durum ile istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişkiye sahip olmadığı görülmektedir.
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Tablo 22: İnternetten alışveriş yapmama sebepleri ile Yaş Grupları Arasındaki
İlişki İçin Ki-kare Sonuçları
Yaş
*18-24 *25-34 *35-44 *45-54 *55-64 *65 ve üzeri
İnternetten alışveriş
yapmamanızdaki
sebepler nelerdir?
*Hiç Katılmıyorum
*Az Katılıyorum
*Orta Derecede
*Katılıyorum
*Çok Katılıyorum
*Tam Katılıyorum

Kendall Tau-c

p-değeri

0.098

0.040**

0.092

0.061***

0.068

0.170

0.049

0.313

İhtiyaç duymuyorum

0.127

0.006*

Diğer

-0.014

0.812

Kredi kartı bilgilerimi vermekten
çekiniyorum
Ürünün sağlam ve orijinal
olmamasından çekiniyorum
Alışverişimde sorun çıktığında
muhatap olacağım yeri bilmiyorum
Alışverişimde sorun çıktığında bana
geri dönülmemesinden çekiniyorum

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

“İnternetten alışveriş yapmama sebepleri ile yaş arasında ilişki yoktur” sıfır
hipotezinin sınanmasında her bir sebep ve yaş grubu için ayrı ayrı KendalI’ın Tau-c
istatistiği elde edilmiştir. Burada çapraz tabloda 5 den az gözlemli hücrelerin oranı
%20 değerinin altında kalacak şekilde yaş grupları ve likert ölçeklerinde birleştirme
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ilk p-değeri 0.040<0.05 olduğundan
“internetten alışveriş yapmama sebeplerinden kredi kartı bilgilerini vermekten
çekinme ile yaş grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur” sıfır
hipotezi 0.05 anlamlılık düzeyinde red edilmiştir. Bununla birlikte 0.061>0.05 olup
0.061<0.10 olduğundan “internetten alışveriş yapmama sebeplerinden ürünün sağlam
ve orijinal olmamasından çekinme ile yaş grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir ilişki yoktur” sıfır hipotezi 0.10 anlamlılık düzeyinde red edilmiştir. Ek olarak
0.006<0.05 olduğundan “internetten alışveriş yapmama sebeplerinden ihtiyaç
duymama ile yaş grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur” sıfır
hipotezi 0.05 anlamlılık düzeyinde red edilmiştir. Ayrıca bu ilişkilerin pozitif yönde
olduğu da söylenebilir. Başka bir ifadeyle yaş grubu arttıkça internetten alışveriş
yapmaya ihtiyaç duymadıkları ve hem kredi kartı bilgilerini vermede hem de ürünün
kalitesinden endişe etme gibi güven sorunlarının da arttığı söylenebilir.
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Tablo 23: İnternetten Alışveriş Yapmama Sebepleri ile Eğitim Durumu
Arasındaki İlişki İçin Ki-kare Sonuçları
Eğitim Durumu
*Tahsilim Yok *Lise ve öncesi *Fakülte ve Yüksekokul *Lisans Üstü (Yüksek Lisans ve Doktora)
İnternetten alışveriş
yapmamanızdaki
sebepler nelerdir?
*Hiç Katılmıyorum
*Az Katılıyorum
*Orta Derecede
*Katılıyorum
*Çok Katılıyorum
*Tam Katılıyorum

KendalI’ın Tau-c

p-değeri

-0.070

0.142

-0.013

0.789

-0.028

0.566

-0.046

0.346

İhtiyaç duymuyorum

-0.105

0.029**

Diğer

-0.018

0.770

Kredi kartı bilgilerimi vermekten
çekiniyorum
Ürünün sağlam ve orijinal olmamasından
çekiniyorum
Alışverişimde sorun çıktığında muhatap
olacağım yeri bilmiyorum
Alışverişimde sorun çıktığında bana geri
dönülmemesinden çekiniyorum

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

“İnternetten alışveriş yapmama sebepleri ile eğitim durumları arasında ilişki
yoktur” sıfır hipotezinin sınanmasında her bir sebep ve eğitim düzeyi için ayrı ayrı
KendalI’ın Tau-c istatistiği elde edilmiştir. Burada çapraz tabloda 5 den az gözlemli
hücrelerin oranı %20 değerinin altında kalacak şekilde eğitim düzeyleri ve likert
ölçeklerinde birleştirme yapılmıştır. 0.029<0.05 olduğundan “internetten alışveriş
yapmama sebeplerinden ihtiyaç duymama ile eğitim düzeyi arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki yoktur” sıfır hipotezi 0.05 anlamlılık düzeyinde red
edilmiştir. Başka bir ifadeyle sonuçlara göre internetten alışveriş yapmama
sebeplerinden ihtiyaç duymamanın eğitim durumu ile negatif yönde istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu görülmektedir.
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Tablo 24: İnternetten alışveriş yapmama sebepleri ile Gelir Grupları Arasındaki
İlişki İçin Ki-kare Sonuçları
*1000TL den az

Gelir Grupları
*1001-2000TL *2001-3000TL *3001-4000TL *4001-5000TL *5001TL ve üzeri

İnternetten alışveriş
yapmamanızdaki
sebepler nelerdir?
*Hiç Katılmıyorum
*Az Katılıyorum
*Orta Derecede
*Katılıyorum
*Çok Katılıyorum
*Tam Katılıyorum

KendalI’ın Tau-c

p-değeri

-0.034

0.520

-0.039

0.470

-0.042

0.430

-0.022

0.670

İhtiyaç duymuyorum

-0.046

0.360

Diğer

-0.067

0.274

Kredi kartı bilgilerimi vermekten
çekiniyorum
Ürünün sağlam ve orijinal
olmamasından çekiniyorum
Alışverişimde sorun çıktığında
muhatap olacağım yeri bilmiyorum
Alışverişimde sorun çıktığında bana
geri dönülmemesinden çekiniyorum

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

İnternetten alışveriş yapmama sebepleri ile gelir grupları arasındaki ilişkinin
incelenmesinde her bir sebep ve gelir grubu için ayrı ayrı KendalI’ın Tau-c istatistiği
elde edilmiştir. Burada çapraz tabloda 5 den az gözlemli hücrelerin oranı %20
değerinin altında kalacak şekilde gelir grupları ve likert ölçeklerinde birleştirme
yapılmıştır. Elde edilen p-değerleri tüm anlamlılık düzeylerinden büyük olduğu için
internetten alışveriş yapmama sebeplerinin gelir grupları ile istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişkiye sahip olmadığı görülmektedir.
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Tablo 25: İnternetten Alışveriş Yapmama Sebepleri ile Meslek Grupları
Arasındaki İlişki İçin Ki-kare Sonuçları
*Öğrenci

Meslek Grupları
*Memur * Tüccar/Sanayici/Esnaf Özel sektör çalışanı *Emekli *Ev Hanımı * Diğer

İnternetten alışveriş
yapmamanızdaki
sebepler nelerdir?
*Hiç Katılmıyorum
*Az Katılıyorum
*Orta Derecede
*Katılıyorum
*Çok Katılıyorum
*Tam Katılıyorum

KendalI’ın Tau-c

p-değeri

-0.037

0.474

-0.066

0.204

-0.057

0.280

-0.081

0.126

İhtiyaç duymuyorum

0.041

0.402

Diğer

0.009

0.889

Kredi kartı bilgilerimi vermekten
çekiniyorum
Ürünün sağlam ve orijinal
olmamasından çekiniyorum
Alışverişimde sorun çıktığında
muhatap olacağım yeri bilmiyorum
Alışverişimde sorun çıktığında bana
geri dönülmemesinden çekiniyorum

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

İnternetten alışveriş yapmama sebepleri ile meslek grupları arasındaki
ilişkinin incelenmesinde her bir sebep ve meslek grubu için ayrı ayrı KendalI’ın Tauc istatistiği elde edilmiştir. Burada çapraz tabloda 5 den az gözlemli hücrelerin oranı
%20 değerinin altında kalacak şekilde meslek grupları ve likert ölçeklerinde
birleştirme yapılmıştır. Elde edilen p-değerleri tüm anlamlılık düzeylerinden büyük
olduğu için internetten alışveriş yapmama sebeplerinin meslek grupları ile
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye sahip olmadığı görülmektedir.

3.7. Günün Fırsatlarına İlişkin Bazı İstatistiksel Analizler
3.7.1. Günün Fırsatları Hakkında Bilgi Sahibi misiniz?
Günün fırsatları ile ilgili bazı değişkenlerin cinsiyet ve medeni durum ile
ilişkilerinin incelenmesinde Cramer’in V katsayısı kullanılmıştır.

Yaş, eğitim

durumu, meslek grupları ile ilişkilerinin incelenmesinde Kendal’ın Tau-c katsayısı
kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 26, Tablo 27, Tablo 28 ve Tablo 29’da
verilmiştir.
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Tablo 26: Günün Fırsatları hakkında bilgi sahibi olma ile Cinsiyet, Medeni
Durum, Yaş, Eğitim Durumu, Meslek Arasındaki İlişki Analizi Sonuçları
Günün Fırsatları hakkında bilgi sahibi olma
Cramer's V

p-değeri

Cinsiyet

0.189

0.000*

Medeni Durum

0.021

0.686

KendalI’ın Tau-c

p-değeri

Yaş

0.040

0.471

Eğitim Durumu

-0.125

0.016**

Meslek

-0.103

0.061***

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

Günün fırsatı siteleri hakkında bilgi sahibi olmanın cinsiyet, medeni durum,
yaş, eğitim durumu ve meslek grupları ile ilişkili olup olmadığının sınanmasında kikare analizi yapılmış, Cramer's V ve KendalI’ın Tau-c istatistikleri elde edilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre p-değeri 0.000<0.05 olduğundan “günün fırsatı siteleri
hakkında bilgi sahibi olma ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
yoktur” sıfır hipotezi 0.05 anlamlılık düzeyinde red edilmiştir. Benzer şekilde
0.016<0.05 olduğundan “günün fırsatı siteleri hakkında bilgi sahibi olma ile eğitim
durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur” sıfır hipotezi 0.05
anlamlılık düzeyinde red edilmiştir. Ek olarak 0.061<0.10 olduğundan “günün fırsatı
siteleri hakkında bilgi sahibi olma ile meslek grubu arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki yoktur” sıfır hipotezi 0.10 anlamlılık düzeyinde red edilmiştir.
İstatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunan cinsiyet, eğitim durumu ve meslek
grupları için dağılımlar histogram olarak sırasıyla Grafik 15, Grafik 16 ve Grafik
17’de verilmiştir.
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Grafik 15: Günün Fırsatları Hakkında Bilgi Sahibi Olma ve Cinsiyete Göre Dağılımı

Günün fırsatları hakkında bilgi sahibi olmanın cinsiyete göre dağılımı Grafik
15’de verilmiştir. Günün fırsatları hakkında bilgi sahibi olanların %39 unun kadın,
bilgi sahibi olmayanlarının da %19 unun yine kadın olduğu görülmekte ve oranın
azaldığı gözlenmektedir. Erkeklerin ise hem günün fırsatları hakkında bilgi sahibi
olma ve olmama oranlarının aynı olduğu görülmektedir.

Grafik 16: Günün Fırsatları hakkında Bilgi Sahibi olma ve Eğitim Durumuna Göre
Dağılımı
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Günün fırsatları hakkında bilgi sahibi olmanın eğitim durumuna göre dağılımı
Grafik 16 da verilmiştir. Günün fırsatları hakkında bilgi sahibi olanların %56 sının
fakülte ve daha üstü eğitim durumuna sahip olduğu gözlenmektedir.

Grafik 17: Günün Fırsatları hakkında Bilgi Sahibi olma ve Meslek Grubuna Göre
Dağılımı

Günün fırsatları hakkında bilgi sahibi olmanın meslek gruplarına göre
dağılımı Grafik 17’de verilmiştir. Günün fırsatları hakkında bilgi sahibi olanların en
fazla oranla %25 inin memur olduğu gözlenmektedir.
3.7.2. Günün Fırsatları Sitelerine Üyeliğiniz Var mı?
Tablo 27 : Günün Fırsatları Sitelerine üye olma ile Cinsiyet, Medeni
Durum, Yaş, Eğitim Durumu, Meslek Arasındaki İlişki Analizi Sonuçları
Günün Fırsatları hakkında bilgi sahibi olma
Cramer's V

p-değeri

Cinsiyet

0.183

0.000*

Medeni Durum

0.072

0.160

KendalI’ın Tau-c

p-değeri

Yaş

0.148

0.008*

Eğitim Durumu

-0.170

0.001*

Meslek

-0.096

0.085***

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
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Günün fırsatı sitelerine üye olmanın cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim
durumu ve meslek grupları ile ilişkili olup olmadığının sınanmasında ki-kare analizi
yapılmış, Cramer's V ve KendalI’ın Tau-c istatistikleri elde edilmiştir. Elde edilen
sonuçlara göre günün fırsatı sitelerine üye olmanın medeni durum dışında tüm
değişkenlerle istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu görülmüştür.
İstatistiksel olarak anlamlı olan değişkenler için dağılımlar sırasıyla Grafik 12,
Grafik 13, Grafik 14 ve Grafik 15 de verilmiştir.

Grafik 18: Günün Fırsatları Sitelerine üye olma ve Cinsiyete Göre Dağılımı
Günün fırsatları sitelerine üye olmanın cinsiyete göre dağılımı Grafik 18’de
verilmiştir. Günün fırsatlarına üye olanların %37 sinin kadın, olmayanların %22
unun kadın olduğu ve oranın azaldığı gözlenmektedir. Bunun tersine günün
fırsatlarına üye olanların %18 inin erkek, olmayanların %23 ünün erkek olduğu ve
oranın arttığı gözlenmektedir.
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Grafik 19: Günün Fırsatları Sitelerine Üye Olma ve Yaş Gruplarına Göre
Dağılımı
Günün fırsatları sitelerine üye olmanın yaşa göre dağılımı Grafik 19’da
verilmiştir. Günün fırsatlarına üye olanların %27 oranla en fazla 25-34 yaş aralığında
olduğu daha sonra %16 oranla 35-44 yaş aralığında olduğu görülmektedir.

Grafik 20: Günün Fırsatları Sitelerine Üye Olma ve Eğitim Durumuna Göre
Dağılımı
Günün fırsatlarına üye olmanın eğitim durumuna göre dağılımı Grafik 20’de
verilmiştir. Günün fırsatları sitelerine üye olanların %52 sinin fakülte ve daha üstü
eğitim durumuna sahip olduğu gözlenmektedir.
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Grafik 21: Günün Fırsatları Sitelerine Üye Olma ve Meslek Gruplarına Göre
Dağılımı
Günün fırsatlarına üye olmanın meslek gruplarına göre dağılımı Grafik 21’de
verilmiştir. Günün fırsatları sitelerine üye olanların en fazla oranla %25 inin memur
olduğu gözlenmektedir.
3.7.3. Günün Fırsatları Sitelerinden Hiç Mal/Hizmet Satın Aldınız mı?
Tablo 28: Günün Fırsatları Sitelerinden Mal/Hizmet Satın Alma ile Cinsiyet, Medeni
Durum, Yaş, Eğitim Durumu, Meslek Arasındaki İlişki Analizi Sonuçları
Günün Fırsatları Sitelerinden Mal/Hizmet Satın Alma
Cramer's V

p-değeri

Cinsiyet

0.176

0.001*

Medeni Durum

-0.021

0.754

KendalI’ın Tau-c

p-değeri

Yaş

0.053

0.352

Eğitim Durumu

-0.153

0.004*

Meslek

-0.118

0.036**

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
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Günün fırsatı sitelerinden mal/hizmet satın alınması ile cinsiyet, medeni durum, yaş,
eğitim durumu ve meslek grupları ile ilişkili olup olmadığının sınanmasında ki-kare
analizi yapılmış, Cramer's V ve KendalI’ın Tau-c istatistikleri elde edilmiştir. Elde
edilen sonuçlara göre p-değeri 0.001<0.05 olduğundan “günün fırsatı sitelerinden
mal/hizmet satın alınması ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
yoktur” sıfır hipotezi 0.05 anlamlılık düzeyinde red edilmiştir. Benzer şekilde
0.004<0.05 olduğundan “günün fırsatı sitelerinden mal/hizmet satın alınması ile
eğitim durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur” sıfır hipotezi
0.05 anlamlılık düzeyinde red edilmiştir. Ek olarak 0.036<0.05 olduğundan “günün
fırsatı sitelerinden mal/hizmet satın alınması ile meslek grubu arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki yoktur” sıfır hipotezi 0.05 anlamlılık düzeyinde red
edilmiştir. Başka bir ifadeyle günün fırsatı sitelerinden mal/hizmet satın alımının
cinsiyet, eğitim durumu ve meslek grupları ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye
sahip olduğu görülmüştür. İstatistiksel olarak anlamlı olan değişkenler için
dağılımlar histogram olarak sırasıyla Grafik 16, Grafik 17 ve Grafik18 de verilmiştir.

Grafik 22: Günün Fırsatları Sitelerinden Mal/Hizmet Satın Alma ve Cinsiyete Göre
Dağılımı

Günün fırsatları sitelerinden en az bir kez alışveriş yapanların cinsiyete göre
dağılımı Grafik 22’de verilmiştir. Günün fırsatları sitelerinden en az bir kez alışveriş
yapanların ağılıklı kadın oldukları, %31 oranla, yapmayanların ise eşit oranlarda,
%27 oranla, oldukları görülmektedir.
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Grafik 23: Günün Fırsatları Sitelerinden Mal/Hizmet Satın Alma ve Eğitim Durumuna
Göre Dağılımı

Günün fırsatları sitelerinden en az bir kez alışveriş yapanların eğitim
durumuna göre dağılımı Grafik 23’de verilmiştir. Günün fırsatları sitelerinden en az
bir kez alışveriş yapanların %43 ünün fakülte ve daha üstü eğitim durumuna sahip
olduğu gözlenmektedir. Yine yapmayanların da ağırlıklı bu grup olduğu
görülmektedir.

Grafik 24: Günün Fırsatları Sitelerinden Mal/Hizmet Satın Alma ve Meslek Gruplarına Göre
Dağılımı
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Günün fırsatları sitelerinden en az bir kez alışveriş yapanların meslek
gruplarına göre dağılımı Grafik 24’de verilmiştir. Memur olup günün fırsatları
sitelerinden en az bir kez alışveriş yapanların oranının %21 ve yine memur olup
günün fırsatları sitelerinden en az bir kez alışveriş yapmayanların oranının %24
olduğu gözlenmektedir.

3.7.4. En Çok Şikayet Edilen Ürün Kategorisi Nedir?
Tablo 29: En Çok Şikayet Edilen Ürün Kategorisi ile Cinsiyet, Medeni Durum,
Yaş, Eğitim Durumu, Meslek Arasındaki İlişki Analizi Sonuçları
En Çok Şikayet Edilen Ürün Kategorisi
Cramer's V

p-değeri

Cinsiyet

0.211

0.092***

Medeni Durum

0.157

0.437

KendalI’ın Tau-c

p-değeri

Yaş

0.088

0.060***

Eğitim Durumu

0.067

0.241

Meslek

0.088

0.069***

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

En çok şikayet edilen ürün kategorisi ile cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim
durumu ve meslek grupları ile ilişkili olup olmadığının sınanmasında ki-kare analizi
yapılmış, Cramer's V ve KendalI’ın Tau-c istatistikleri elde edilmiştir. Elde edilen
sonuçlara göre p-değeri 0.092<0.10 olduğundan “En çok şikayet edilen ürün
kategorisi ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur” sıfır
hipotezi 0.10 anlamlılık düzeyinde red edilmiştir. Benzer şekilde 0.060<0.05
olduğundan “En çok şikayet edilen ürün kategorisi ile yaş arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki yoktur” sıfır hipotezi 0.10 anlamlılık düzeyinde red edilmiştir. Ek
olarak 0.069<0.10 olduğundan “En çok şikayet edilen ürün kategorisi ile meslek
grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur” sıfır hipotezi 0.10
anlamlılık düzeyinde red edilmiştir. Başka bir ifadeyle en çok şikayet edilen ürün
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kategorisinin cinsiyet, yaş ve meslek grupları ile istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişkiye sahip olduğu görülmüştür İstatistiksel olarak anlamlı olan değişkenler için
dağılımlar histogram olarak sırasıyla Grafik 19, Grafik 20 ve Grafik 21 de
verilmiştir.

Grafik 25: En Çok Şikayet Edilen Ürün Kategorisi ve Cinsiyete Göre Dağılımı
En çok şikayet edilen ürün kategorisinin cinsiyete göre dağılımı Grafik 25’de
verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre en çok şikayet edilen ürün kategorisinin en
fazla kıyafet olduğu ve bunun da %23 ünün kadın olduğu görülmektedir.

Grafik 26: En Çok Şikayet Edilen Ürün Kategorisi ve Yaş Göre Dağılımı
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En çok şikayet edilen ürün kategorisinin yaşa göre dağılımı Grafik 26’da
verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre en çok şikayet edilen ürün kategorilerinde en
fazla 25-34 yaş grubunun şikayetçi olduğu görülmektedir.

Grafik 27: En Çok Şikayet Edilen Ürün Kategorisi ve Meslek Gruplarına Göre
Dağılımı
En çok şikayet edilen ürün kategorisinin meslek grubuna göre dağılımı Grafik
27’de verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre en çok şikayette bulunan meslek
grubunun memur olduğu görülmektedir.
3.7.5. Günün Fırsatları Hakkında Neler Düşünüyorsunuz?
Günün fırsatları hakkındaki düşünceler için hazırlanan beş soru için beşli
likert ölçeği oluşturulmuştur. Bu ölçeğe verilen cevapların ortalamaları alınarak
“Günün Fırsatları Hakkında Neler Düşünüyorsunuz?” sorusu için ayrı bir değişken
elde edilmiştir. Sıralama ölçme düzeyinden çıkan bu yeni değişkenin sürekli
değişken haline gelmiştir. Bu yeni değişkenin diğer değişkenler açısından farklılık
gösterip göstermediğinin sınanmasında parametrik testlerden t-testi ve tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) analizleri kullanılmıştır.
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t- testi, iki yığın ortalamaları arasında farkın olup olmadığının sınanmasında
kullanılan parametrik bir testtir. Cinsiyet ve medeni durum iki gruba sahip oldukları
için günün fırsatları hakkındaki görüşlerin bu değişkenlere göre farklılık gösterip
göstermediği bağımsız iki grup için t-testi kullanılarak araştırılmıştır. “Günün
fırsatları hakkındaki düşünceler için elde edilen değişkenin kadınlar ortalaması ile
erkekeler ortalaması arasında fark yoktur” hipotezi ve “Günün fırsatları hakkındaki
düşünceler için elde edilen değişkenin evliler ortalaması ile bekarlar ortalaması
arasında fark yoktur” hipotezi t-testi kullanılarak test edilmiştir. Bunlarla ilgili
sonuçlar sırayla Tablo 30’da verilmiştir.
Tablo 30: Günün Fırsatları Hakkında Düşünceler ve Cinsiyet, Medeni Durum
N

Ortalama

Standart

Standart

Sapma

Hata

t-istatistiği

p-değeri

2.205

0.028**

2.07

0.037**

Cinsiyet
Kadın

160

3.07

0.96

0.08

Erkek

107

2.81

0.95

0.09

Medeni Durum
Bekar

134

.91

.08

132
2.82
1.02
*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

.09

Evli

3.07

“Kadın ve erkeklerin günün fırsatları hakkındaki görüşlere katılım
ortalamaları arasında farklılık yoktur” sıfır hipotezinin testi için elde edilen p-değeri
0.028<0.05 olduğundan hipotez red edilmiştir. Başka bir ifadeyle kadın ve erkeklerin
günün fırsatları hakkındaki görüşleri farklılık göstermektedir. Benzer şekilde
0.037<0.05 olduğundan “Evli ve bekarların günün fırsatları hakkındaki görüşlere
katılım ortalamaları arasında farklılık yoktur” sıfır hipotezi red edilmiştir. Başka bir
ifadeyle evli ve bekarların günün fırsatları hakkındaki görüşleri farklılık
göstermektedir.
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ANOVA ise iki ve daha fazla yığın ortalamaları arasında fark olup olmadığının
sınanmasında kullanılan parametrik bir testtir. Yaş grubu, eğitim durumu, gelir
grupları ve meslek grupları ikiden fazla sınıf içerdiklerinden günün fırsatları
hakkındaki görüşlerin bu değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği ANOVA
testi kullanılarak test edilmiştir. ANOVA sınamasında ilk olarak grupların
varyanslarının eşitliği Levene testi ile araştırılır. Bunun sebebi grup varyanslarının
eşit olup olmamasına göre ortalamaların eşitliğin sınanmasında kullanılacak
istatistiğin değişmesidir. Çalışmada, eğer grup varyansları eşit ise Tukey testi eğer
eşit değilse Tamhane testi kullanılmıştır. “Günün fırsatları hakkındaki düşünceler
için

elde

edilen

değişkenin

ortalaması

yaş

grupları

arasında

farklılık

göstermemektedir”, “Günün fırsatları hakkındaki düşünceler için elde edilen
değişkenin ortalaması eğitim düzeyleri arasında farklılık göstermemektedir”, “Günün
fırsatları hakkındaki düşünceler için elde edilen değişkenin ortalaması gelir grupları
arasında farklılık göstermemektedir” ve “Günün fırsatları hakkındaki düşünceler için
elde

edilen

değişkenin

ortalaması

meslek

grupları

arasında

farklılık

göstermemektedir” hipotezleri ANOVA testi kullanılarak test edilmiştir. Elde edilen
sonuçlar Tablo 31’de verilmiştir.
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Tablo 31: Günün Fırsatları Hakkında Düşünceler ve Yaş Grubu, Eğitim
Durumu, Gelir Grupları, Meslek Grupları
N

Ortalama

Levene
İstatistiği

p-değeri

F-istatistiği

p-değeri

0.098

2.073

0.069***

0.007

4.765

0.003*

0.536

2.025

0.075***

0.111

1.330

0.244

Yaş Grubu
18-24

28

2.98

25-34

126

3.09

35-44

75

2.89

45-54

25

2.85

55-64

12

2.33

65 ve üzeri

4

2.25

1.880

Eğitim Durumu
Tahsilim yok

3

1.00

Lise ve öncesi

28

2.89

Fakülte ve Yüksek Okul

90

2.90

149

3.04

Lisans Üstü (Yüksek
Lisans ve Doktora)

4.147

Gelir Grupları
1000TL den az

13

2.40

1001-2000TL

57

3.06

2001-3000TL

63

2.80

3001-4000TL

54

3.13

4001-5000TL

34

2.90

5001TL ve üzeri

47

3.12

0.821

Meslek Grupları
Öğrenci

27

2.93

Memur

116

2.94

Tüccar/Sanayici/Esnaf

6

2.27

Özel sektör çalışanı

48

2.86

Emekli

7

2.60

Ev hanımı

3

3.20

Diğer

60

3.18

1.744

*%1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
**%5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
***%10 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı

“Günün fırsatları hakkındaki düşünceler yaş grupları açısından farklılık
göstermemektedir” sıfır hipotezinin testi için elde edilen p-değeri 0.069<0.10
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olduğundan sıfır hipotezi 0.05 anlamlılık düzeyinde red edilemezken 0.10 anlamlılık
düzeyinde red edilmiştir. Başka bir ifadeyle günün fırsatları hakkındaki görüşler yaş
gruplarına göre farlılık göstermektedir. Benzer şekilde p-değerleri 0.003<0.05
olduğundan “günün fırsatları hakkındaki düşünceler eğitim grupları açısından
farklılık göstermemektedir” sıfır hipotezi 0.05 anlamlılık düzeyinde red edilememiş
ve p-değeri 0.075<0.10 olduğundan “günün fırsatları hakkındaki düşünceler gelir
grupları açısından farklılık göstermemektedir” sıfır hipotezi 0.10 anlamlılık
düzeyinde red edilmiştir. Başka bir ifadeyle günün fırsatları hakkındaki düşünceler
meslek grupları dışındaki diğer değişkenlerde yani yaş, eğitim ve gelir gruplarında
istatistiksel olarak farklılık göstermektedir.
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BÖLÜM 4

SONUÇ VE ÖNERİLER

Günümüzde

küreselleşme

ve

teknolojinin

hızla

gelişmesi

internet

teknolojisinin gelişimini de beraberinde getirmiştir. İnternet teknolojisinin gelişmesi
ve yaygınlaşması elektronik ticaretin boyutunu da değiştirmiştir. Elektronik posta,
sosyal paylaşım siteleri ve bilgiye hızlı erişim ile gelen hızlı iletişim, firmaların
tüketicilere kendilerini tanıtmada ve tüketicilerin firmaları tanımasında etkili bir rol
oynamaktadır. Böylece, işletme ile tüketici arasında iki yönlü yeni bir iletişimin
kurulması sağlanmıştır.
İnternet, günümüzde müşterilerin mal ve hizmet satın alma davranışlarında
köklü değişiklikler yapmıştır (Forsythe ve Shi, 2003). İnternet üzerinden
pazarlamada da pazarlamada olduğu gibi uygulamaların başarıya ulaşabilmesinde en
önemli faktör müşteri istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesidir. İnternet üzerinden
yapılan alışverişlerde müşterilerin bireysel tavır ve tutumlarını araştıran birçok
çalışma mevcuttur.
İnternet üzerinden yapılan pazarlama çalışmaları, reklam, kampanya veya
bilgilendirme çalışmalarına da hız kazandırmıştır. Firmaların geniş kitlelere hızlı ve
kolayca sesini duyurabilmesi sonucu internetten alışveriş stratejileri ve yaklaşımları
da değişmektedir. Son yıllarda gittikçe yaygınlaşan “fırsat siteleri” bu stratejilerden
birisidir. Her gün onlarca firmalardan indirim kampanyaları ya da avantajları fırsat
siteleri aracılığıyla tüketicilere ulaştırılmaktadır.
İnternetten alışverişin, geleneksel pazarlama yöntemlerine göre bazı
üstünlüklerinin yanı sıra dezavantajları da bulunmaktadır.
amaçlarından

birisi

de

alışverişte

internetin

kullanılıp

Bu çalışmanın

kullanılmamasında

tüketicilerin sergiledikleri davranışlar ve bunların nedenlerini araştırmaktır.
Çalışmanın ana amacı ise internetten alışveriş yapan tüketicilerin alışverişlerinde
“fırsat sitelerini” kullanıp kullanmadıklarını, kullanmıyorlarsa bunun nedenlerini,
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kullanıyorlarsa memnun kalıp kalmadıklarını v.b. gibi davranış yapılarını ortaya
çıkartmaktır.
Bu amaçla Ankara iline anket çalışması uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar
şöyledir;
İlk olarak ankete katılanların genel olarak günde ortalama en az 0-30dk
arasında bir zaman dilimini internette geçirdikleri gözlenmiştir. İnternetin en fazla
ödev yapma ve bilgi edinme amaçlı kullanıldığı daha sonra gazete okuma,
haberleşme ve sosyal paylaşım siteleri için kullanıldığı gözlenmiştir. İnternette çeşitli
web faaliyetleri ile geçirilen süreler cinsiyete, medeni duruma, yaşa,

eğitim

durumuna meslek gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir.
Bununla birlikte elde edilen sonuçlara göre ankete katılanların % 78’nin
internet üzerinden en az bir kez alış veriş yaptığı, buna karşın %22 sinin hi. Alışveriş
yapmadığı görülmüştür.
İnternet üzerinden alışveriş yapılmasında en etkili sebepler önem sırasına
göre, ürünlerin rakip fiyatlarla kıyaslama yapılmasını sağlaması, elektronik ödeme
kolaylığının olması, zaman kazandırıyor olması, ürün hakkında bilgi ve fiyat
alınabiliyor olması, her türlü mal ve hizmete kolayca erişimini sağlaması ve fırsat
sitelerinin avantajlarını sağlaması şeklinde sayılabilir.
İnternetten alışveriş yapma sebeplerinden elektronik ödeme kolaylığının ve
fırsat sitelerinin avantajlarından yararlanabilmenin cinsiyet ile, zaman kazandırması
ve fırsat sitelerinin avantajlarını sağlıyor olmasının medeni durum ile, her türlü mal
veya hizmete erişimi sağlaması, mal ya da hizmet hakkında bilgi ve fiyat sağlaması,
rakip firmalarla kıyaslama yapabiliyor olma ve fırsat siteleri avantajlarından
yararlanabiliyor olmanın yaş ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu
görülmüştür. Ancak yaş düzeyi arttıkça internetten alışveriş yapmada bu sebeplere
katılma fikri zayıflamaktadır. Bunun sebebi olarak interneti ve internetten alışverişi
daha çok gençlerin tercih etmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bununla
birlikte alışveriş yapma sebeplerinden zaman kazandırıyor olması, her türlü mal veya
hizmete erişilinebiliyor olması, mal ya da hizmet hakkında bilgi ve fiyat alınabiliyor
olması, rakip firmalarla kıyaslama yapabiliniyor olması ve elektronik ödeme
kolaylığı olmasının eğitim düzeyi ile ilişkilidir. Gelir internetten alışveriş yapma
sebeplerinden fırsat siteleri avantajlarından yararlanabiliyor olmanın dışındaki tüm
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sebepler ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Bunların aksine meslek
grubu ile internetten alışveriş yapma sebepleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki bulunamamıştır.
Alışverişlerde internetin seçilmemesindeki en etkili sebepler önem sırasına
göre, alışveriş sonucu çıkabilecek bir sorunda tüketiciye geri dönülmemesi ve ürünün
sağlamlığı ve orijinalliğinden şüphe duyulduğu şeklinde sıralanabilir.
İnternetten alışveriş yapmama sebepleri ile cinsiyet, gelir grupları ve meslek
grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanamamıştır. Benzer
şekilde yaş grubu arttıkça internetten alışveriş yapmaya ihtiyaç duymadıkları ve hem
kredi kartı bilgilerini vermede hem de ürünün kalitesinden endişe etme gibi güven
sorunlarının da arttığı görülmüştür. Ayrıca eğitim düzeyi arttıkça internetten alışveriş
yapmaya ihtiyaç duymama artmaktadır.
Ankete katılanların çoğunluğunun “günün fırsatı” siteleri hakkında bilgi
sahibi oldukları ve aynı zamanda üyeliklerinin de oldukları gözlenmiştir. Fırsat
siteleri hakkında çoğunlukla kadınlar ve fakülte ve daha üstü eğitim düzeyine sahip
olanlar bilgi sahibidir. Yine fırsat sitelerine çoğunlukla kadınların, 25-44 arası yaş
grubunun ve yine fakülte ve daha üstü eğitim düzeyine sahip olanların üyelikleri
mevcuttur.
Fırsat sitelerinden en fazla “sehirfirsati.com” ve “grupanya.com” sitesinin
kullanıldığı saptanmıştır.
İnternet üzerinden son mal/hizmet alımının %42’sinde fırsat sitelerinin
kullanıldığı gözlenmiştir.

Günün fırsatı sitelerinin kullanımının cinsiyet, eğitim

durumu ve meslek grupları ile istatistiksel olarak anlamlı ilişkiye sahip olduğu
görülmüştür. Günün fırsatı sitelerini çok büyük bir farkla olmasa da en çok
kadınların kullandığı söylenebilir.
Günün fırsatları aracılığıyla yapılan alışverişlerin %43’ünden memnun
kalınmazken, %57’sinden memnun kalındığı gözlenmiştir. En çok şikayet edilen
ürün grupları genel olarak kıyafet, elektronik eşyalar ve yemektir. Şikayet
kategorileri detaylandırılacak olursa, en çok şikayette bulunanların kadınlar, 25-34
yaş grubunda olanlar ve memurların olduğu gözlenmiştir.
Ayrıca

günün

fırsatları

ile

yapılan

alışverişlerdeki

düşünceler

değerlendirildiğinde bu sitelerinden alınan mal/hizmetin gerçeği ile aynı olmadığı
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görüşü ağır basmaktadır. Günün fırsatı sitelerinde satılan mal/hizmetler hakkında
yeterli bilgi verilmediği ve mal/hizmet kalitesinin yeterli olmadığı görüşüne ise
katılım yine ağırlıktadır. Buna karşın günün fırsatı siteleri ile mal/hizmet alımının
arttığı görüşü baskındır. Mal ve hizmet alımında tekrar bu sitelerin kullanımı
hakkındaki görüşün ise henüz oluşmadığı görülmektedir. Ayrıca günün fırsatları
hakkındaki görüşler cinsiyet, medeni durum, yaş ve gelir gruplarına göre farklılık
göstermektedir.
Günümüzde mobil pazarlamanın yaygınlaşmasıyla işletmelerin tüketicilere
her yerde ulaşması, onlardan geri bildirim almaları işletmeler arasında hayati bir
öneme sahip bir konudur. Seth Godin’in gelişimine katkı sağladığı mobil pazarlama
ışığında işletmeler ya fırsat yakalayacaklar ya da kaybedeceklerdir.
Sonuç olarak internetten alışveriş, tüketicilere zaman kazandırması, ürün,
marka, fiyat ve firma karşılaştırmalarına fırsat vermesi, fırsat ve avantajlardan
yararlandırması gibi zaman ve maliyet avantajlarına sahip iken ürünleri almadan
önce görememe, elektronik işlemlerin güvenliği, elektronik sözleşmelerin yasal
geçerliliği gibi güvensizlik dezavantajına da sahiptir.
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EK 1: ANKET
1. Cinsiyetiniz?
Kadın
Erkek
2-Yaşınız?
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 ve üzeri
3-Medeni durumunuz
Bekar
Evli
4-En son bitirdiğiniz okul
Tahsilim yok
Lise ve öncesi
Fakülte ve Yüksek Okul
Lisans Üstü (Yüksek Lisans ve Doktora)
5-Ailenizin aylık toplam geliri aşağıdaki aralıklardan hangisine uygun
düşmektedir?
1000TL den az
1001-2000TL
2001-3000TL
3001-4000TL
4001-5000TL
5001TL ve üzeri
6-Aileniz siz dahil toplam kaç kişiden oluşmaktadır
1
2
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3
4
5
6
7 ve üzeri
7-Mesleğiniz
Öğrenci
Memur
Tüccar/Sanayici/Esnaf
Özel sektör çalışanı
Emekli
Ev hanımı
Diğer
8-Aşağıdaki web faaliyetlerine günde ortalama olarak ne kadar zaman harcıyorsunuz?

Hiç

0-30 dk

30-60
8 saat
1-2 saat 2-4 saat 4-8 saat
dk
ve üzeri

Web’de gazete okumak
Haberleşme :Eposta göndrip-alma
Ödev yapma ve bilgi edinme
Oyun
Satın alabileceğim mal ve
hizmetlerle ilgili bilgilere web’den
erişmek ve satın almak
Facebook-Twiter gibi sosyal
paylaşım sitelerini kullanmak
9-Kredi kartı kullanıyor musunuz
Evet
Hayır
10-İnternet üzerinden hiç mal ve/veya hizmet satın aldınız mı?
Evet
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Hayır
11-Eğer cevabınız evet ise son altı ay içerisinde yaklaşık olarak ne kadarlık mal
ve/veya hizmet satın aldınız?
250TL den az
251-500TL
501-750TL
751-1000TL
1001-1250TL
1251-1500TL
1500 TL ve üzeri
12-Son altı ay içerisinde satın aldğınız son mal veya hizmet türü nedir?
Bilet
Degi-Kitap
Elektronik eşya
Kıyafet
Yemek
Tatil
Diğer
13-Son mal ve/veya hizmet alımını fırsat siteleri aracılığıyla mı yaptınız?
Evet
Hayır
14-İnternetten alış-veriş yapmanızdaki sebepler nelerir?
Hiç
Az
Katılmıyorum Katılıyorum
Zaman kazanıyorum
Her türlü mal veya
hizmete erişebiliyorum
Mal ya da hizmet
hakkında bilgi ve fiyat
alabiliyorum
Rakip firmalarla
kıyaslama yapabiliyorum

Orta
Çok
Tam
derecede
Katılıyorum Katılıyorum
Katılıyorum
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Elektronik ödeme
kolaylığım oluyor
İkinci el ürünlere
ulaşabiliyorum
Fırsat siteleri
avantajlarından
yararlanabiliyorum
Diğer
15-İnternetten alış-veriş yapmamanızdaki sebepler nelerir?
Hiç
Az
Katılmıyorum Katılıyorum

Orta
Çok
Tam
derecede
Katılıyorum Katılıyorum
Katılıyorum

Kredi kartı bilgilerimi
vermekten çekiniyorum
Ürünün sağlam ve orjinal
olmamasından
çekiniyorum
Alış-verişimde sorun
çıktğında muhattap
olacağım yeri bilmiyorum
Alış-verişimde sorun
çıktığında bana geri
dönülmemisnden
çekiniyorum
İhtiyaç duymuyorum
Diğer
16-Günün Fırsatları konusunda biki sahibi misiniz?
Evet
Hayır
17-Günün Fırsatları sitelerinde üyeliğiniz var mı?
Evet
Hayır
18-Günün Fırsatları sitelerinden hiç mal/hizmet satın aldınız mı?
Evet
Hayır
19-Günün fırsatlarından almış olduğunuz mal/hizmet de memnun kalmadığınız
oldu mu?
Evet
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Hayır

20-En çok şikayetci olduğunuz ürün kategorisi nedir?
Bilet
Degi-Kitap
Elektronik eşya
Kıyafet
Yemek
Tatil
Diğer
21-Günün fırsatı sitelerinden sıklıkla hangini kullanıyorsunuz?
yakala.co
markapon.com
grupfoni.com
bombastik.com
sehirfirsati.com
grupanya.com
sehrikeyif.com
firsatsofrasi.com
diğer
22-Günün fırsatı siteleri için neler düşünüyorsunuz
Hiç
Az
Orta derecede
Çok
Tam
Katılmıyorum Katılıyorum Katılıyorum Katılıyorum Katılıyorum
Günün fırsatı ile sunulan
mal/hizmet ile gerçek
hizmet aynı
Günün fırsatılarında
mal/hizmet için verilern
bilgiler yeterlidir
Günün fırsatları ile alınan
hizmet kalitesi yeterlidir
Günün fırsatları ile
mal/hizmet alımı artmıştır
Tekrar günün fırsatı ile
mal/hizmet
satınalabilirim
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ÖZET
YALÇIN Filiz, İnternet Pazarlamasında Müşteri Memnuniyeti: Günün
Firsatlari Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2012
Globalleşen dünyada internet kullanımının hızla gelişmesi, internet kullanım

alanlarını etkilemekte ve bu alanların başında pazarlama gelmektedir. Bu da
interneti, hem firmalar hem de tüketiciler açısından geniş bir pazar ve çekici bir
ortam haline getirmektedir. İnternetten alışveriş yapan tüketicilerin davranışlarının
analiz edilmesi hem alışveriş yapanların hem de yapmayanların nedenlerinin ortaya
konması, firmaların hizmetlerini geliştirmesi ve daha geniş bir pazara sahip olması
açısından önemlidir. İnternetten alışverişin de artmasıyla birlikte mal ve hizmet
üreticileri geniş müşteri kitlelerine ulaşmak için çeşitli rekabet araçları geliştirmeye
başlamışlardır. Sosyal paylaşım sitelerini kullanmak ya da fırsat siteleri aracılığıyla
avantajlarını duyurmak bunlardan bazılarıdır.
Bu çalışmada müşterilerin internetten alışverişlerindeki davranışları ve
özellikle günün fırsatı sitelerinden memnuniyetlerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gerçekleştirilen anket çalışması ve elde edilen analiz sonuçlarına göre fırsat
sitelerinin internetten alışveriş eğilimini artırmakta önemli bir rol oynadığı
gözlenmiştir. Ancak müşterilerin fırsat sitelerinden yaptıkları alışverişlerin bir
kısmından memnun kalmadıkları da önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bununla
birlikte güven sorunu internetten alışverişi negatif yönde etkilese de internet
pazarlamasının yakın gelecekte geleneksel pazarlamaya göre daha etkin kullanılacağı
söylenebilir.

Anahtar Sözcükler:
1. İnternet Pazarlaması
2. Günün Fırsatları
3. Fırsat Siteleri
4. Müşteri Memnuniyeti
5. İnternetten Alışveriş
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ABSTRACT
YALÇIN Filiz, Customer Satisfaction in the Internet Marketing, Master
Thesis, Ankara, 2012
In the globalizating world, increasing of internet usage effects an area of
internet usage especially the marketing. This becomes the internet as a large and an
attractive market for both firms and customers. Analyzing the customer’s purchasing
behaviors and the reasons for both doing and not doing internet shopping is
important for the firms to develop their services and have larger market. With the
increase in internet shopping, good and services producers have started to reach wide
variety customers and to develop competing tools. Social networking sites or
opportunity sites are some of them.
This study examines the customers’ internet shopping behaviors and their
satisfactions of the opportunity sites. According to survey and its results, the
opportunity sites are the important to increase the tendency of internet shopping
increase. However, it is a problem that the customers who used the opportunity sites
have several complaints. In addition, although the customers’ trust problem effects
the internet marketing negatively, it will be used much more actively according to
traditional marketing in the near future.

Key Words:
1. Internet Marketing
2. Day’s Opportunities
3. Opportunity Sites
4. Customer Satisfaction
5. Internet shopping
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