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Tüketimin Küreselleşmesi Sürecinde Gençlerde E-Alışveriş Eğilimi 
 

*Dilek Çiftçi Yeşiltuna 

 

          Özet 

 
          YaĢamın her alanında, küresel iliĢki ve etkileĢimin arttığı günümüzde, toplumların 

tanımlanmasında kullanılan önemli bir kavram da „tüketim‟ olmaktadır. Küresel sermayenin 

kendini tüketim üzerinden üretme stratejisine eĢlik eden, iletiĢim ve ulaĢım alanındaki 

teknolojik geliĢmeler, üretim, dağıtım, tüketim iliĢkilerini değiĢtirerek, günümüzde tüketimi  

yaĢamın  merkezine yerleĢtirmiĢtir. Bu süreçte, internet kullanımının yaygınlaĢması ile 

birlikte, e-ticaret ya da e- tüketim Ģeklinde gerçekleĢen ekonomik alan her geçen gün 

büyümektedir. Buna bağlı olarak da,ekonomik aktörlerin  pazardaki  rekabet alanı da 

geniĢlemektedir.  

          Bu temelde, potansiyel tüketici yapısının içerdiği eğilimler, ekonomik faaliyeti 

yönlendiren temel faktör olarak tüketimi düzenleyici, biçimleyici ve üretici olma anlamında 

önemli olmaktadır. Dolayısıyla, tüketici davranıĢının özelliklerinin saptanması, tüketimin 

yönelimini ortaya koyması bağlamında önemli bir verinin elde edilmesi anlamına 

gelmektedir. 

          Bu çalıĢmada, üniversite öğrencilerinden oluĢan bir örneklem grubu temelinde 

yapılacak araĢtırma ile gençlerin tüketici olarak e-alıĢveriĢ eğilimlerinin özellikleri 

saptanacak ve elde edilen verilerden hareketle, tüketim olgusu analiz edilecektir. 

 

          Anahtar Kelimeler:Tüketim Toplumu, Tüketici DavranıĢı, Genç, E-Ticaret, E-

AlıĢveriĢ  

 

          E-Shopping Trend Young People in the Proces  of Globalization of Consumption  

 

          Abstract 

 

          Nowadays,with the increase of global relationship and interaction in every area of life, 

the „consumption‟ is an important concept used in the definition of society.The consumption 

through  self- produce strategy of global capital that has accompainad the technological 

developments in the fieldof  communication and transportation,manufacturing, distribution, 

consumption changing relations, today‟s consupmtion has placed  the center of life. In this 

process, together with the widespread use of internet, economic area that ocur in the form of 

e-commerceor e- consumption is growing with each passing day.Accordingly, the 

competition area of economic actors in the market has expanded. 

 

          On the basis, the trends contained structure of potential consumer,as a key factor in 

driving  economic activity, is important in terms of regulator, formatting and producers of 

the consumption.Therefore,to obtain of characteristic of consumer behavior is an important 

means the of data acquisition. 

          In this study, with the research to do on the basis of university students, e-shopping 

trends of young people as consumer will be ascertained and the phenomenon of consumption  
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Giriş 

Günümüzde dünyanın içerdiği dinamikler ve koĢullar, gerek ekonomik, 

politik, siyasal ve benzeri sosyal herhangi bir konunun gerekse fizik mekana iliĢkin 

bir konunun, küreselleĢme dıĢında ele alınmasını olanaksız kılmaktadır. Temelde 

sermaye birikiminin ve sermayenin kendini yeniden üretme biçiminin yeni bir ifadesi 

olan küreselleĢme, bu önceliğiyle neoliberalizmin küreselleĢmesi olmaktadır. 

Bununla birlikte sözkonusu süreç kendini en çarpıcı Ģekilde ulaĢım, iletiĢim-biliĢim 

teknolojisinin geliĢiminin getirdiği olanaklarda görünür kılmaktadır. Bu çerçevede 

değiĢen zaman mekanın örgütlenmesi ve düzenlenmesi, yaĢamın her alanını 

etkileyerek, insanların tüm alıĢkanlıklarını ve düĢün yapısını farklı Ģekillerde ve 

düzeylerde etkilemiĢtir.  

Dolayısıyla küreselleĢme sınırları aĢarak esneyen toplumsal iliĢkilerin ve 

örgütlenmelerin bölgeler arası ya da kıtalararası düzeyde, mekansal eriĢimde önemli 

bir kayıĢı temsil etmektedir (Held, Mc Grew, 2008, 10). Böylece, küresel boyutta 

yayılan esnekleĢme olgusu, insanların tüm iliĢkilerini, algısını ve varolma koĢullarını 

değiĢtirirken, aynı zamanda toplum tanımlamalarını da değiĢtirmiĢtir.  

Ortaya çıkan değiĢiklikler, öncekinden farklı yani rekabet koĢulları içeren bir 

dünya kapitalist sistemi görünümü (Jameson, 1992, 20) sunmaktadır. O, hizmet,  

finans ve enformasyon sanayilerini yükselten, yanı sıra teknoloji, tüketimcilik ve 

kültür sanayinin geçici merkezsizleĢmiĢ dünyasını yaratan bir kapitalizm (Eegleton, 

1996, 100) olmaktadır. Böylesi merkezsizleĢmiĢ bir dünyanın içerdiği hareketlilik, 

toplumsal tabakalaĢmada en güçlü ve güzde öğe haline gelmekte ve giderek dünya 

çapında toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel hiyerarĢiler tarafından her gün 

yeniden üretilmektedir (Bauman, 1999, 16). Bu dinamizmde eski kurallardan hiçbiri 

artık geçerli bulunmamaktadır (Sennett, 2009, 25). Baudrillard‟ın sanayi sonrası 

toplumun temel iĢlevi olarak tanımladığı, Ģiddetli ve simgesel biçimde ya da 

sistematik ve kurumsal biçimde gerçekleĢebilen tüketimi içeren (1997, 45) tüketim 

toplumu, günümüzde küresel niteliğiyle dikkat çekmektedir.  

Bu yeni ekonomi, birimlerin ya da ajanların (yerel, ulusal vb.) üretkenliği, 

rekabet gücü temelde bilgiye dayalı enformasyon üretme iĢleme ve uygulama 

kapasitesine dayandığı için enformasyonel; üretim, tüketim ve dolaĢım bileĢenleri 
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kadar kilit faaliyetleri de doğrudan ya da ekonomik ajanlar arasındaki bağlantılar ağı 

üzerinden küresel bir ölçekte gerçekleĢtiği için küresel ve yeni tarihsel koĢullarda 

üretim küresel etkileĢim ağı üzerinden gerçekleĢtiği için ağ örgütlenmesine 

dayanmaktadır (Castells, 2005, 99). Bu nedenle, günümüz toplumları, küresel 

etkileĢim ağı içinde konumlanan, en belirgin özelliği olan tüketimin içerdiği 

etkinlikleri ve düzenlemeleri de küresele odaklı gerçekleĢtiren ya da gerçekleĢtirmek 

zorunda olan toplumlar olmaktadır.  

Değişen Tüketim Toplumu 

Tüketim odaklı olarak nitelenen (Featherstone, 1996, 41) günümüz 

toplumlarının ekonomik etkinliklerini küresel bazda olanaklı kılan temel araç, 

medyalar arası yeni iliĢkileri getiren, iletiĢim-biliĢim (enformasyon) teknolojilerini 

merkeze yerleĢtiren ve yanı sıra zamansal ve mekansal mesafeleri önemsizleĢtiren 

teknolojik geliĢmeler olmaktadır. Onlar, yeni iletiĢim-biliĢim teknolojileri olarak, 

öncekileri eski ya da geleneksel olarak tanımlayarak, kendi sahip olduğu özelliklerin 

farklılığına dikkat çektikleri gibi kendi üstünden tanımlanan bir yaĢam alanı 

açmaktadır. Ortaya çıkan olgu, elektronik toplum, devlet, üretim, tüketim gibi çok 

geniĢ alanın “e” temelli ifadesini her geçen gün yaygınlaĢtırmaktadır. E-toplum, e-

devlet, e-tüketim, e-alıĢveriĢ vb.  

Bu bağlamda kapitalizmin de esnekleĢmesi, her birimin hem yerel hem 

küresel ağlarını geliĢtiren, sermayeyi emek karĢısında güçlendiren, çalıĢma 

iliĢkilerini bireyselleĢtiren ve çeĢitlendiren, piyasayı yeniden düzenleyen ve sermaye 

birikimini geniĢleten ve küresel rekabeti keskinleĢtiren radikal yapılanma geliĢmiĢtir 

(Castells, 2005, 1-2).  

Kısaca enformasyon teknolojisini ve ürünlerini merkeze alan geliĢmeler, 

öncelikle kendini kültürel ürün ve hizmetler alanındaki rekabette ortaya koymaktadır. 

Buradaki küresel akıĢın yapısı, söz konusu kültürel alanın gerek ideolojik, gerekse 

ekonomik dinamiklerle doğrudan bağlantılı olması nedeniyle, özel bir önem 

taĢımaktadır. Nitekim veriler, bu alandaki küresel rekabetin, Kuzey-Güney, Batı-

Doğu eksenlerinde son derece eĢitsiz koĢullarda geliĢtiğini göstermektedir 

(YeĢiltuna, 2006, 486-489). KüreselleĢmenin olumsuzluklarını vurgulayacak Ģekilde, 

söz konusu durum “yırtıcı küreselleĢme” olarak nitelenirken, aynı zamanda onu 

sağlayan dinamikler, ki burada internet kilit konumda, ona karĢı geliĢen hareketlerin 
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yapılanmalarını da değiĢtirmiĢtir (Falk, 2001, 2-6). Özellikle sivil toplumsal 

hareketlerin içerdiği insanların eylem yapılarının özellikleri çerçevesinde sosyal 

hareketlerin nitelikleri, yönelimleri ve düzeyleri de farklılaĢmıĢtır  (Williams, 2003, 

82-90).  

Her geçen gün E-dünya‟ya doğru evrilen dünyamızda ekonomi de e-ekonomi 

yönünde geliĢme göstermektedir. Elektronik ticaretin, iĢletmelerin ve insanların 

yaĢamlarına giriĢinin hızlanması, tüketimi de e-tüketim haline getirici bir hareketi de 

güçlendirmektedir. Bu durum, gerek iĢletme gerekse birey bazında var olan bütün 

alıĢkanlıkları zayıflatan ve yeni alıĢkanlıklar kazandıran bir dinamik niteliğindedir.  

Kapitalizmin temel prensiplerinden olan, en az masrafla en fazla karı elde 

etme kuralı değiĢmemekle birlikte, ekonomik iĢleyiĢin değiĢmesine bağlı olarak 

hedeflenen kara ulaĢmanın gerektirdiği dinamikler değiĢmiĢtir. Dolayısıyla 

iĢletmelerin kar maksimizasyonundaki konumsal farklılıkları söz konusu dinamikler 

karĢısındaki güçlerine bağlı olarak değiĢebilmektedir.  

- E-Ekonomi ya da ağ ekonomisi olarak da nitelenebilen yeni ekonominin 

iĢleyiĢ kurallarını Ģu Ģekilde özetlenebilmektedir: (Özmen, 2012, 12). 

- Zamanın ve hızın artması 

- ĠĢ süreçleri arasındaki sürenin kısalması 

- Taleplerin gerçek zamanlı karĢılanabilmesi 

- Ağ bağlantılarıyla mekan-mesafe boyutunun hem kiĢiler hem de iĢin yeri 

temelinde önemsizleĢmesi 

- Mobil cihazların ve uygulamaların ekonomiyi, kiĢi ve kurumların iĢ yapıĢ 

biçimlerini farklılaĢtıracak Ģekilde etkilemesi 

- Ekonomik değerlerin somuttan soyuta doğru kayması 

-Ekonomik değerin, azlık temelinde değil, bolluk temelinde yaratılması 

- Üretim faktörleri arasına, yaratıcılık, yetenek ve buluĢ gibi yenilerinin 

eklenmesi 

Böylesi bir ekonomik iĢleyiĢte getirileri artırmada baĢarıyı güçlendirmek için 

önerilen stratejiler Ģu Ģekilde sıralanmaktadır: dıĢsallıkları koruması, küçük ağları 

koordine etme, geri bildirim döngüleri yaratma, uzun süre uygun koĢulları 

(inkübasyonların) koruma ve bunun herkes için bir hit oyun olduğunu kabul etmedir 

(Kelly, 1998, 36-38).  
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E-ticaretin toplam dünya ticareti içindeki payında görülen hızlı artıĢ, ulusal e-

ticaret uygulamalarının yaygınlaĢtırılması ve küresel ticaret ağıyla bütünleĢme 

çabalarına da ivme kazandırmaktadır. Küresel ticaret ağı dıĢında kalacak ülkelerin, 

küresel pazardan pay alma Ģansları azalacağı gibi, Pazar kaybetme tehlikesi bile 

yaĢayabileceklerdir .(Elibol, Kesici, 2004, 326)  

Dünya pazarında ortaya çıkan böylesi bir eğilim, hiçbir ülkeyi dıĢarıda 

bırakmayacak Ģekilde farklı düzeylerde, tüm ülkeleri etkilemiĢtir. Türkiye de bu 

süreçte, hem kamu hem de özel sektör temelinde faaliyetlerini elektronik ortama 

taĢıma eğilimine girmiĢtir.  

Türkiye’de E-Ticaret 

Türkiye‟de elektronik ticaret ağının kurulması ve yaygınlaĢtırılması amacıyla, 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, 1997‟de bir çalıĢma grubu oluĢturulmasını 

kararlaĢtırmıĢ, çalıĢmaların koordinatörlüğünü DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı‟na ve 

sekreterya görevini de TÜBĠTAK‟a vermiĢtir. Bu çerçevede 1998‟de devletin dört 

temel görevi belirlenmiĢtir. Bunlar sırasıyla, gerekli teknik ve alt yapı kurulmasını 

sağlamak, hukuki yapıyı oluĢturmak, elektronik ticareti özendirecek önlemleri almak 

ve ulusal politika ve uygulamaların uluslar arası politikalar ve uygulamalarla 

uyumunu sağlamaktır. Bu hedefler bağlamında aynı yıl Elektronik Ticarete iliĢkin 

hukuksal alt yapının oluĢturulması çalıĢmaları baĢlatılmıĢ, diğer yandan T.C. 

BaĢbakanlık Kamu-Net Üst Kurulu ve Kamu- Net Teknik Kurulu kurulmuĢtur. 2001 

yılında E-Türkiye kapsamındaki on üç çalıĢma grubundan birini E-ticaret çalıĢma 

grubu oluĢturmuĢtur. Söz konusu grup, bu tarihten itibaren yurt içinde ve yurt dıĢında 

bu alandaki eylem planları içinde yer almıĢtır.  

2003 yılında DPT tarafından baĢlatılan e-dönüĢüm Türkiye çalıĢmaları, e-

ticaret çalıĢma grubunun etkinlik alanını yeniden tanımlamıĢ ve düzenlemiĢtir. Bu 

paralelde çeĢitli eylem planları yapılmıĢtır. 2009 yılında “Elektronik Ticaretin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı” kanunu ve özel sektör 

temsilcilerinin görüĢlerine sunulmuĢtur 

(http://www.ekonomi.gov.tr/etk/index.cfm?sayfa 4). 

Görüldüğü üzere, e-Türkiye hareketinin hukuki çerçevesine yönelik 

çalıĢmalar sürmektedir. Bu durum sadece Türkiye için değil birçok ülke için 
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geçerlidir. Çünkü, e-dünya sürecinin içerdiği ağın, akıĢkanlığı ve değiĢim hızı, onun 

denetlenmesine ve düzenlenmesini oldukça zorlaĢtırmaktadır.  

Elektronik ticaretin ülkelerin ekonomilerinin en temel göstergelerinden biri, 

Gayri Safi Milli Hasılaya yaptığı katkı ya da yarattığı katma değer katkısı 

olmaktadır. Bu temelde, elektronik ticaret tanımına giren faaliyetleri içeren toptan ya 

da perakende ticaret katma değerinin Gayri Safi Yurt Ġçi Hasıla (GSYĠH) içindeki 

potansiyel payına bakıldığında ABD ekonomisi içinde (1998) yılı itibariyle % 37.9 

iken Ġspanya‟da % 36,6, Fransa‟da % 31.6 paya sahip olmaktadır. On iki ülkenin 

karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢma ülke ortalamalarını % 29.6 olarak saptamakta Türkiye % 

27.7 oranıyla ortalamanın altında kalmaktadır. Buna karĢın, Almanya, Ġngiltere, 

Kanada ve Norveç‟ten daha yüksek bir orana sahip olduğu görülmektedir 

(http://www.ektt.gov.tr.2012). 

TUĠK‟in ( Türkiye Ġstatistik Kurumu) yaptığı çalıĢmalar da, Türkiye‟de 

internete eriĢim olanağı olan hane sayısının son derece hızlı arttığını göstermektedir. 

ĠĢletmelerin biliĢim teknolojileri kullanımlarına bakıldığında, 2010 yılında % 92,3 

iken, 2011 yılında % 94.0 yükselmiĢtir. ĠĢletmenin çalıĢan sayısı 10‟dan 250 üzerine 

kadar değiĢebilirken, oran hiçbirinde % 90‟ın altına düĢmemektedir. Söz konusu 

giriĢimlerin % 59.9 unun web sayfasına (2011) sahip oldukları görülmektedir. Bu da, 

Türkiye‟de giriĢim alanında biliĢim teknolojisinin ne kadar yüksek oranda 

kullanıldığını göstermektedir (TÜĠK, 2011, 239).  

Hane halkı, biliĢim teknolojilerini kullanım araĢtırması da Türkiye‟de son 

dört yılda, internet eriĢimine sahip hanelerin iki kattan fazla arttığını göstermektedir. 

2007 yılında hanelerin % 19.7‟si internet eriĢimine sahipken, bu oran 2011 yılında % 

42.9‟a yükselmektedir. Söz konusu internet kullanımı kadın-erkek ve kır-kent 

arasında belirgin farklılıklar göstermektedir. 2011 yılında internet kullanımı 

erkeklerde % 54.9 iken kadınlarda % 35.3 olmaktadır. YerleĢim yeri temelinde ise 

farklılık % 53.2 ile kent % 25.7 ile kır oranı ile internet kullanımı arasındaki farklılık 

artmaktadır (TÜĠK, 2011, 230).  

Farklı tanımlar yapılabilen elektronik ticareti, genel olarak bilgisayar ağları 

ile ürün ve hizmetlerin üretilmesi, tanıtılması, satılması ve tüketilmesi olarak 

tanımlamak mümkündür. Bu çerçevede geliĢen elektronik alıĢveriĢ, günümüz ticaret 

yaĢamında sonsuz ufuklar açmıĢ, ticaret potansiyeli artmıĢ, ulusal ve uluslar arası 
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düzeyde marjinal fırsatları da beraberinde getirmiĢti (Kaya, 2002, 4). GeniĢ bir alanı 

kapsayan elektronik ticaret, belli temalarda tanımlanabilmektedir (Turban, King, 

McKoy vd. 2008, 4). Bunlar iĢ süreci, (elektronik ağlar üzerinden iĢ süreçlerinin 

yapılmasıdır), hizmet ( hükümetlerin,firmaların,tüketicilerin ve müĢteri hizmet 

kalitesini iyileĢtiren ve hizmet sunumunun hızını arttırırken maliyeti düĢüren 

yönetimin isteğini sunan ), eğitim (okullarda, üniversitelerde ve iĢletmeleri kapsayan 

diğer örgütlerdeki online eğitim ve öğretimin bir etkinleĢtiricisidir), iĢbirliği (iç ve 

dıĢ örgütsel birlik için çerçevedir) ve topluluk (topluluk üyelerinin öğrenmeleri, 

aktarımları ve birleĢimleri için bir mekan sağlar ki en popüler topluluk tipi sosyal 

ağdır) bakıĢı olabilmektedir.  

Böylesine, iĢletmelerden bireylere, ekonomiden uluslar arası iliĢkilere, her 

birimi farklı düzeylerde etkileyebilen elektronik ticaret açısından, donanım, kullanım 

ve yaygınlık açısından Türkiye bazı dezavantajlara sahip görülse de onu avantajlı 

kılan özelliklere de sahip bulunmaktadır. Onlar, önemli tarımsal ürün potansiyeli ve 

çeĢitliliği, internet ve mobil telefon kullanımının hızlı geliĢim eğilimi, internete 

ulaĢım hızının gittikçe artması, genç, yeniliklere açık bir nüfus ve dinamik 

giriĢimcilerin varlığı olmaktadır (Kaya, 2002, 9).  

Sonuçta, Türkiye de farklı özellikleri ve konumuyla e-dünya yöneliminin 

içinde yer almakta ve e-Türkiye‟yi hedeflemektedir. Bu süreçte, kendini gerek 

iĢletme gerekse birey bazında e-Tüketicinin yapısında, sayısında ve eğiliminde 

ortaya koymaktadır.  

E-Türkiye ve E-Alışveriş 

Tüm ekonomik etkinliklerin ya da ticari etkinliklerin elektronik ağlar 

üzerinden gerçekleĢtiği durumda, sürecin içerdiği tüketici de geleneksel tüketiciden 

farklılaĢmaktadır. Çünkü, e-alıĢveriĢi ortaya çıkartan koĢullar, geleneksel koĢullardan 

farklılaĢmakta ve bu temelde farklı özelliklere sahip bir tüketici talep etmektedir.  

Bu bağlamda, yeni bir tüketici tipine iĢaret eden e-tüketicinin özelliklerini 

kısaca Ģu Ģekilde ifade edebiliriz :(Özmen, 2012, 18) E-tüketici sunulan her ürün ve 

hizmeti eskisi gibi hemen alma eğiliminde olmaz; bilgiye daha kolay ve hızlı ulaĢır, 

istek ve beklentilerinin de hızla karĢılanmasını bekler; ürün ve hizmetlerin 

özelliklerini araĢtırır ve karĢılaĢtırır; marka sadakati değiĢir, fiyata daha duyarlıdır; 
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çoğalan alternatif ürün ve hizmetler arasında geçiĢin maliyetinin düĢmesi 

durumunda, kolaylıkla kaçma ihtimali olan bir tüketicidir.  

Ekonomik etkinlik alanında e-ticaretin geliĢme sürecine bağlı olarak, 

1984‟ten itibaren e-ticaret ile tüketici iliĢkileri üzerine yayın ve konferansların 

baĢladığı görülmektedir. 1984‟te iki dergi ile baĢlayan yayın 2000 yılında 52 adet 

dergiye ulaĢırken ilk 1995 yılında herkes bir konferans gerçekleĢmiĢken, o da 2000 

yılında 65 konferansa ulaĢmıĢtır (Romana, Fjermestad, 2002, 70).  

GeliĢen ticaret yapısındaki tüketiciye yönelik bilimsel çalıĢmaların geliĢimi, 

e-ekonominin ne kadar hızlı değiĢtiğini göstermektedir. Bu süreçte e-alıĢveriĢe 

yönelik tutum ve davranıĢları ele alan araĢtırmalarda çeĢitli yaklaĢımlar ve farklı 

teknikler kullanılarak değiĢen faktörler üzerinde yoğunlaĢıldığı görülmektedir.  Söz 

konusu faktörleri internet bilgisi, gelir, eğitim düzeyi, lojistik destek, ürün özellikleri, 

web sitelerinin teknolojik özellikleri, enformasyon özellikleri, ana sayfanın sunumu; 

e-ticaret sitelerin enformasyon, ulaĢım ve yerleĢim aĢamaları Ģeklinde özetlemek 

mümkündür (Li, Zhang, 2002, 508).  

ÇalıĢmaların gösterdiği gibi, tüketicilerin e-tüketici olma olasılıkları,belli 

faktörlerce etkilenmektedir.E-Ticaretin tüketiciler için içerdiği engelleri ve yararları 

,belli baĢlıklarda toplamak mümkündür:( Rutter, Southerton,2000,140) 

Engeller; 

-Teslimat yapıları ve e-ticareti kullanmanın gerektirdiği ölçekler 

-Gerekli enformasyon teknolojisi becerileri ve yetkinlikleri 

-Platform ve giriĢ maliyeti 

-Mevcut sosyal grup değerleri, tutumları ve yaĢam biçimleri 

-Hizmetlerin güvenilirliği ile ilgili kaygılar ve güven eksikliği 

-AlıĢveriĢ deneyiminin yokluğu 

-E-Ticaret siteleri kullanmanın kolaylığı 

-Hizmet/ürün bilgisi ve geri bildirim eksikliği(örneğin tam olarak o,ne kadara 

teslim edilir ve ne zaman teslim edilir) 

Faydaları; 

-Potansiyel olarak daha ucuz perakende fiyatları 

-Daha geniĢ ürün çeĢitliliği ona iliĢkin enformasyon 

-Zaman tasarrufu ve rahatlık 
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-Ġyi mal bulmayı garantilemesi 

-(Bireysel tercihleri ve tüketim kalıplarını öğrenen ve en iyi fiyatı bulan 

tüketici)Akıllı birey 

-Yeni tüketim pratikleri 

-Belirli ürünlerin anında teslimi(yazılım,e-döküm) 

Ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede araĢtırmacılar (Doolin, 2002; Liao, 

2000; Ramon 2011; Uygun 2011), e-ticaret ve e-tüketici konusunu, kurumsal, 

hukuksal, Pazar tüketici vb. Ģekilde çeĢitlenen boyutlarda ele almaktadır. Gerek 

geliĢmiĢ gerekse geliĢmekte olan ülkelerde benzer çerçevede araĢtırmaların 

yapılması, geliĢen küresel ağların içerdiği Pazar yapısının her ülke değiĢik güçlerde 

etkilense de, ağ temelli pazarın önemli bir dinamik olduğunu göstermektedir.  

Bu koĢullarda, ülkeler arasındaki sosyo-ekonomik eĢitsizlik, e-ticaretin 

gerektirdiği, teknolojik ya da enformatif donanımda oluĢacak yetersizlikler, mevcut 

uçurumun katlanarak büyümesine yol açacaktır.  

E-alıĢveriĢ yapan tüketiciler üzerine yapılan ilk çalıĢmalar, onların daha iyi 

eğitimli, daha yüksek sosyo-ekonomik statüye sahip ortalamadan daha genç ve daha 

çok erkek olma eğiliminde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum onların tipik 

geleneksel alıĢveriĢçiden farklı olma eğilimini göstermektedir. Diğer yandan, en son 

çalıĢmalar onların hem geleneksel dünyadaki yönelimlerle satın alma hem de internet 

üzerinden satın alma yöneliminde olan ve geniĢ oranda benzeĢen ve önemli bir 

sosyal etkileĢim içinde olan tüketiciler olduğunu göstermektedir (Dennis, Merrilees, 

Jawardhane vd., 2009, 14).  

Çekirdeğini multimedya/çoklu medya gibi yenilikçi bir ekonomik sektörün 

oluĢturduğu küreselleĢen e-ekonomi açısından bakıldığında da, baĢarılı ekonomik 

bölgelerin, küresel ve bölgesel ağların bütünleĢmesinin gücü ile karakterize olduğunu 

göstermektedir (Fuchs, 2003, 272). Bir baĢka ifade ile yerel ve küresel e-

bütünleĢmesinin yapısal özellikleri, ülkelerin e-pazardaki güçlerinin de bir göstergesi 

olmaktadır. Aynı zamanda söz konusu e-iliĢki ve etkileĢim, insanların gündelik 

yaĢamının her boyutunda yansıma bulmaktadır. Yani, her birinin her anlamdaki 

iliĢkisi, yerel ve küresel etkileĢim sürecinde sahip olduğu konum bağlamında yeni bir 

tanıma, kimliğe ulaĢmaktadır.  
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Böylesi ülkeler, devletler arasında büyüyen, yoğunlaĢan karĢılıklı 

bağımlılıklar, sermayenin serbestleĢen akıĢı, çok merkezli üretim süreçleri, 

egemenlik parametrelerinin de yeniden değerlendirilmesine katkıda bulunmaktadır 

(Smith, 2003, 280). Bu durum, gerek küresel bağlamında ekonomik sosyal, siyasal, 

kültürel vb. yaĢamın her alanında geliĢen yeni değer, tutum ve davranıĢlar ile 

insanların mesafesini de hızla değiĢtirmektedir.  

Online alıĢveriĢ yapan tüketiciler ya da alıĢveriĢ yapan, kısaca e-tüketiciler 

üzerine yapılan çalıĢmalar da, onların satın alma süreçlerinin her aĢamasında, hızlı 

fakat farklılaĢan düzeylerde bir değiĢim eğiliminde olduklarını göstermektedir.  

OFT‟nin (Office of Fair Trading) Ġngiltere‟de farklı tarihlerde e-tüketicilere 

yönelik gerçekleĢtirdiği araĢtırmalar, satın alma sürecindeki verilerin nasıl hızlı 

değiĢtiğini ortaya koymaktadır (OFT, 2008,  4-8). 2006 ve 2009 araĢtırma verileri 

karĢılaĢtırıldığında, üç yıllık bir zamanda, değiĢim katlanır düzeydedir. Tüketici 

haklarının 'çok farkında' olanlar % 12‟den % 23‟e, alınan ürünün iadesi % 44‟den % 

51‟e, açık artırma sitelerinden alıĢveriĢ yapanlar % 65‟den % 70‟e, e-alıĢveriĢten hiç 

kaygı duymayanlar % 12‟den % 28‟e, alacakları ürünü görmek istedikleri için e-

alıĢveriĢ yapmayanlar %8‟den % 3, geniĢ bir seçim, fiyat olanağı bulunduğu için e-

alıĢveriĢ yapanlar % 74‟ten % 85‟e, ürün/hizmet hızlı ulaĢım olduğu için e-alıĢveriĢ 

yapanlar % 80‟den, % 84‟e, e-alıĢveriĢte hakların bilincinde olma konusunda hiç 

farkında olmama % 13‟ten, % 10‟a, çok farkında olma % 12‟den % 23‟e, mağazayı, 

e-mağazadan daha güvenli bulan e-tüketiciler % 72‟den % 41‟e oranlar 

değiĢmektedir. Görüleceği üzere Ġngiltere‟de e-tüketimin yaygınlaĢması yönünde 

veriler yükselirken, geleneksel alıĢveriĢ mekanını daha güvenli bulanların oranı da 

dikkat çekmektedir.  

2008 yılında Amerika‟da yapılan bir çalıĢmada (Horrigan, 2008, 1-19) e-

alıĢveriĢteki çarpıcı büyümeyi ortaya koymaktadır. Bu çalıĢmaya göre e-alıĢveriĢ 

2000 yılından 2007 yılı arasında 7.4 milyar ABD dolarından 34.7 milyar dolara 

çıkarak beĢ kat artmıĢtır. Ġnternet kullanıcılarının % 93‟ü en azından bir kez e-ticaret 

ilgili bir Ģey yapmıĢtır. Onların % 66 e-alıĢveriĢ yapmıĢtır ve onların % 6‟sı bunu 

sıradan  yaptığını söylemiĢtir. Açık artırma alıĢveriĢe katılım % 26 oranındadır. 

Ġnternet kullanan Amerikalılar, e-alıĢveriĢi kolaylık sağladığı ve zaman kazandırdığı 
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için benimsemiĢlerdir. Buna karĢın düĢük gelir düzeyindekilerde, söz konusu 

avantajlarından çok, e-alıĢveriĢi riskli görme daha yüksek çıkmaktadır.  

TÜĠK‟in verileri temelinde Türkiye‟de e-alıĢveriĢ düzeyinde, 2007 ve 2011 

verilerini karĢılaĢtırarak ele aldığımızda, onlar geliĢmiĢ ülkelerin verilerinden düĢük 

olmakla birlikte, kendi içinde belirgin bir artıĢ olduğu gözlenmektedir (TÜĠK, 2007, 

TÜĠK, 2011).  

Son üç ay içinde internet kullanan bireylerin % 90.7‟si, 2007 yılında bilgi 

arama ve online hizmetler için interneti kullanırken, 2011 yılında bu oran % 72.7‟ye 

düĢmüĢtür. Buna karĢın 2007‟de mal ve hizmet satın alımı %9.0 iken 2011‟de % 

18.6 ya çıkarak, ikiye katlanmıĢtır. Dolayısıyla 2007‟de internet kullananların % 91‟i 

internet üzerinden hiç mal-hizmet alımı yapmaz iken, 2011‟de bu oran % 81.4‟e 

düĢmüĢtür. Alınan mal ve hizmet olarak sıra öncelikle giyim ve spor malzemesi 

olmak üzere (2010 % 24.3, 2011 % 28.8) sırasıyla elektronik eĢya ev eĢyası ve 

seyahat iĢlemleri (2010), kitap vb. (2011) Ģeklinde ilk dört alım kalemi 

görünmektedir.  

Araştırmanın Metodolojisi  

Gençlerin e-alıĢveriĢ konusundaki eğilimlerini saptamaya yönelik 

araĢtırmamızın örneklem grubunu üniversite öğrencileri oluĢturmaktadır. Bu 

öğrenciler, E.Ü. Eğitim Fakültesi ve HemĢirelik Fakültesi bölümlerindeki son sınıf 

öğrencilerinden seçilmiĢtir. HemĢirelik öğrencilerinden, araĢtırma anında dersleri 

olan bölüm öğrencileri araĢtırmaya dahil edilirken, eğitim fakültesi öğrenci grubu 

yalnızca Bilgisayar öğretmenliği ve teknolojisi eğitimi (BÖTE) öğrencilerinden 

oluĢturulmuĢtur. Burada bilinçli bir tercih yapılmıĢtır. AraĢtırmanın tüm üniversite 

öğrencilerine yönelik bir temsiliyet iddiası bulunmamaktadır.  

AraĢtırma, örneklem grubu özelinde belli değiĢkenler temelinde e-alıĢveriĢ 

eğilimini analiz etmeyi hedeflemektedir. Bunun için, ' ki kare testi' uygulanmıĢ ve 

'.05' aralığında anlamlılığa bakılmıĢtır.   

Öncelikle öğrenim düzeyi ve yaĢ değiĢkenleri, sadece son sınıf öğrencileri ele 

alınarak sabit tutulmuĢtur. Ayrıca, sosyal-ekonomi kökeninde benzerlik içermesine, 

mesleki formasyon açısından bilgisayar ile iliĢkisinin farklı olmasına dikkat 

edilmiĢtir.  
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Örneklem grubunu 50 (elli) hemĢirelik 50 (elli) bilgisayar ve öğretim 

teknolojileri eğitimi bölümünden olmak üzere 100 (yüz) öğrenci oluĢturmaktadır. 

Belirtilen sayılar, sınıfların yaklaĢık tamamını içermektedir.  

ÇalıĢmada 34 soruyu içeren bir anket araĢtırmacının gözetiminde 

uygulanmıĢtır. Sorular, araĢtırmanın ana temalarını içerecek Ģekilde oluĢturulmuĢtur. 

Onlar: 

- Öğrencinin ailesine ve kendisine iliĢkin demografik özellikler, 

- e-alıĢveriĢe yönelik tutumu, eylem yapısı,  

- Tüketim biçimi olmaktadır.  

- tüketici olarak, tüketici hakları farkındalığı 

Bu çerçevede, araĢtırmanın bağımsız değiĢkenleri cinsiyet, mesleki 

formasyon yapısı ve internet kullanım yapısı olurken, bağımlı değiĢkeni e-alıĢveriĢ 

yapısı oluĢturmaktadır. Söz konusu değiĢkenlere dayalı araĢtırmanın üç hipotezini Ģu 

Ģekilde ifade etmek mümkündür: 

Hl Toplumdaki yaygın toplumsal cinsiyet anlayıĢı, erkeklerin, kadınlara göre 

daha aktif olarak e-alıĢveriĢe yönelmelerine yol açmaktadır.  

H2-üniversite öğrenimi sürecinde edinilen mesleki formasyon farklılığı e-

alıĢveriĢ eğiliminde de farklılık yaratmaktadır.  

H3-uzun süreli internet kullanıma koĢullarına ve alıĢkanlığa sahip kiĢiler, 

daha fazla e-alıĢveriĢ eğiliminde olmaktadır.  

Araştırma Verilerinin Değerlendirilmesi 

AraĢtırma verilerinin analizi, yukarıda belirttiğimiz temaların düzenlenmesine 

uygun Ģekilde yapılacaktır.  

Demografik Veriler 

EĢit oranda örneklem grubunda temsil edilen öğrencilerin tamamına yakını 

(%92) 21-25 yaĢ aralığında yer almaktadır. Onu % 7 ile 26-30 yaĢ grubunda yer 

alanlar izlemektedir. Bu da yaĢ değiĢkenine yönelik beklentimize uygun 

düĢmektedir.  

Son yıllarda eğitim hakkına yönelik cinsiyet koĢularında yaĢanan değiĢimler, 

hemĢirelikte de çok az olmakla birlikte erkek öğrencinin eğitim görmesine olanak 

tanımaktadır. Bu nedenle, hemĢirelikte tamamına yakını kız olmakla birlikte çok az 

erkek öğrenciye rastlanırken, aksi durum bilgisayar öğretmenliği için geçerlidir. 
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Orada da büyük çoğunluğu erkek öğrenciler oluĢtururken, bir grup kız öğrenciye de 

rastlanmaktadır. Bu durumda, grupta cinsiyet dağlımı % 61 kız % 39 erkek olarak 

ortaya çıkmıĢtır. Erkeksi ve kadınsı meslek olarak var olan yaygın kabulün, kadınsı 

meslek olarak erkeğin hemĢire olmasında düĢük oranda değiĢim ortaya koyarken, 

daha çok erkek mesleği görülen teknik öğretmenlik alanına kız öğrencilerin daha 

fazla dahil oldukları görülmektedir.  

Öğrencilerin geldikleri ailelerin genel özellikleri onların eğitim ve gelir 

düzeylerine bakılarak saptanmaya çalıĢılmıĢtır. Buna göre ilk sıralarda yer alan anne, 

baba eğitim düzeyi verileri Ģu Ģekilde ortaya çıkmaktadır: 

    Anne  Baba 

1. Ġlkokul   % 39  % 35 

2. Lise    % 24  % 24 

3. Ġlköğretim   % 18  % 20 

4. Lisans+Lisans üstü  % 11  % 18 

Görüleceği üzere sıralama aynı olmakta fakat eğitim düzeyi yükseldikçe 

babanın sahip olduğu sayısal değer ile annenin sayısal değeri arasındaki açıklık 

artmaktadır. Bu durum, erkeğe daha fazla sosyal ve ekonomik kaynak ayrılmasını 

getiren bir zihniyet geleneğini belli düzeyde sürdüren bir toplumda beklenebilecek 

bir sonuçtur. Buna karĢın, evli çiftler arasındaki lise ve üstü eğitime sahip olanların 

çoğunluğu oluĢturması, onların orta sınıf değerlerine sahip olabileceğinin bir ifadesi 

olmaktadır.  

Anne babanın istihdam yapısına bakıldığında anne-baba arasında çok belirgin 

bir farklılık ortaya çıkmaktadır: 

   Anne    Baba 

1. ÇalıĢmıyor  % 69  1.Emekli % 45 

2. Emekli  % 15  2. Serbest % 23 

3. Özel sek.  % 6  3.  Kamu % 16 

Veriler, öğrencilerin büyük çoğunluğunun tek gelir kaynağına sahip 

ailelerden geldiğini göstermektedir. Bu durum, daha netleĢtirecek olan ailenin toplam 

gelir düzeyine baktığımızda ise, Ģöyle bir tablo ile karĢılaĢmaktayız.  
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Ailenin aylık toplam geliri: 

1. 1001-2001   % 34 

2. 501-1000  % 31 

3. 2001-3000  % 18 

AraĢtırmanın gerçekleĢtiği 2012 yılı için Asgari Net Ücretin 701.44 TL 

olarak belirlendiği ülkemiz koĢullarında, ailelerin çoğunun (%65) gelir düzeyinin, 

asgari ücret sınırlarında oluĢtuğu görülmektedir. Bu da, öğrencilerin ekonomik 

kökenini göstermesi açısından son derece anlamlıdır. Nitekim öğrencilerin, barınma 

dıĢında aylık elde ettikleri gelir (toplamda) da buna uygun görünmektedir.  

Öğrencinin aylık toplam sahip oldukları gelir düzeyi 

1. …..-500   % 68 

2. 501-1000  % 28 

3. 1501-2000   % 2 

Görüleceği üzere, öğrencilerin çoğunluğunun haftada harcama olanağı 100 

TL civarındadır. Bu da, dinamik bir yaĢ grubunu oluĢturan üniversite öğrencisinin 

gereksinimlerini son derece sınırlı bir para miktarı ile karĢılamak zorunda olduğunun 

bir göstergesidir.  

Öğrencinin İnternet ile İlişkisi 

Öğrencilerin yeni iletiĢim/biliĢim teknolojisinin temel aracı bilgisayar ile 

iliĢkisi yapısını görmek üzere ilk bilgisayar kullanıma yaĢına baktığımızda onlar; 

1. 11-15 yaĢ  % 46 

2. 16-20 yaĢ % 30 

3. 6-10 yaĢ % 22, olarak saptanmıĢtır. Veriler % 76 gibi bir çoğunluğun 11 

yaĢından sonra ilk kez bilgisayar kullandığını göstermektedir. Günümüzde. aile 

dıĢında ilkokula gider gitmez yeni iletiĢim biliĢim araçlarını kullanma koĢullarının 

yaygınlaĢtırılmaya çalıĢıldığı ülkemizde, teknoloji kullanımının nasıl hızla 

yaygınlaĢtığının bir göstergesi olmaktadır.  

Sürekli internet kullanma olanaklarına sahip olup olmadıklarına baktığımızda 

ise veriler; 

1. Evet (var)   % 83 

2. Dönemsel   % 9 
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3. Hayır (yok)  % 8 olarak ortaya çıkmaktadır. En çok interneti 

kullandığı mekan: 

1. Ev   % 80 

2. Diğer  % 7 

3. Okul  % 6 olarak görülmektedir.  

Sürekli internet kullanma olanağına sahip olma düzeyi ile mekanına 

baktığımızda, veriler öğrencilerin büyük çoğunluğunun interneti 'ev'den kullandığını 

göstermektedir. Onun, Türkiye ortalaması olan (2010 için) % 62.8‟den yüksek 

çıkması, örneklem grubunun öğrenci olması ve genellikle çalıĢma yaĢamı içinde yer 

almaması ile uygun düĢmektedir. Bunun yanında Türkiye sıralamasında % 31.6 ile 

ikinci sırayı 'iĢyeri' çıkmakla birlikte, 2005, 2010 süresinde, internet kullanımının 

'internet cafe‟ den, 'iĢyeri'nden 'eve' doğru kaydığı görülmektedir (DPT, 2011, 25). 

Böylesi bir kayıĢın temelinde de, küreselleĢmenin içerdiği esnekleĢme politikasının 

'ev-merkezli' bir yaĢamı yükseltmesi yatmaktadır.  

Gençlerin bir günde interneti kullanıma sürelerindeki yoğunluk da, onun 

kullanım mekanının daha esnek bir zaman kullanım mekanı olarak 'ev‟in ilk sırada 

gelmesiyle uygunluk taĢımaktadır. Kullanım süresinde ilk sırayı % 35 ile 3-5 saat, % 

24 ile 1 saatten az, üçüncü sırayı % 22 ile 1-2 saat süreleri gelmektedir. Bu konuda 

dikkati çeken öğrencilerin % 19‟unun 6 saatten fazla interneti kullanıyor olmasıdır.  

Ayrıca, internet süresi ile kullanım yeri arasında anlamlı bir iliĢki 

saptanmıĢtır. Yani internet kullanım süresi uzadıkça 'ev' söz konusu eylem için 

merkezi bir yer haline gelmektedir.  

Bunun yanında, öğrencilerin eğitim aldığı bölüm ile kullanım süresi arasında 

da anlamlı bir iliĢki ortaya çıkmıĢtır. Söz konusu iliĢki sürenin uzamasıyla, 

öğrencinin bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) öğrencisi olma 

olasılığını arttırması Ģeklindedir.  
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Tablo 1: Bölümler ile internet kullanım süresi iliĢkisi 

Ġnternet 

Süresi 

 Bölüm  

 Hem BÖTE Toplam 

 

(--1 Saat) 

Sayı 

%  

19 

79,2 % 

5 

20,8 % 

24 

100,0% 

 

(1-2 Saat) 

Sayı 

%   

13 

59,1 % 

9 

40,9% 

22 

100,0% 

 

(3-5 Saat) 

Sayı 

%  

16 

45,7% 

19 

54,3% 

35 

100,0% 

 

(6-8 Saat) 

Sayı 

%  

0 

0,0% 

9 

100,0% 

9 

100,0% 

 

(9-11Saat) 

Sayı 

%  

1 

20,0% 

4 

80,0% 

5 

100,0% 

 

(12+Saat) 

Sayı 

%  

1 

20,0% 

4 

80,0% 

5 

100,0% 

Toplam Sayı 

%  

50 

50,0% 

50 

50,0% 

100 

100,0% 

 

Tablonun ortaya koyduğu iliĢki, iletiĢim/biliĢim formasyonuna sahip olmanın, 

onların yaĢamlarında, böylesi bir formasyona sahip olmayanlara göre internetin daha 

fazla yer alacağının bir ifadesi olmaktadır.  

E-Alışverişe Yönelik Tutum 

Örneklem grubumuzun % 57‟si e-alıĢveriĢ yaptığı, % 42‟sinin yapmadığı 

saptanmıĢtır. Bu oran, e-alıĢveriĢ yapanların çoğunluğu oluĢtuğunu göstermekte ve 

bu oran 2010‟da ülkemiz genelinde % 6,3 olan (DTP, 2011, 30) orandan çok yüksek 

olmaktadır. Buna karĢın üniversite öğrencisi olmalarından kaynaklanan internet 

kullanıma becerisine sahip gençlerin (tüm öğrencilerin birinci sınıfta zorunlu 

bilgisayar dersi almaları temelinde) önemli bir oranının e-alıĢveriĢ yapmadığını da 

göstermektedir.  

 Gençlerin e-alıĢveriĢ yapma yönelimlerine cinsiyet, bölüm ve internet 

kullanım süreleri temelinde baktığımızda değiĢkenler arasında anlamlı bir iliĢki 

olduğu gözlenmektedir. 
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Tablo 2 : Cinsiyet ve E-alıĢveriĢ iliĢkisi  

 E-alıĢveriĢ Yapma  

Cinsiyet Yapıyor  Yapmıyor  Cevapsız  Toplam  

                Sayı 

Kız             % 

29 

47,5 % 

32 

52,5% 

0 

,0% 

61 

100,0 % 

       Sayı 

Erkek          % 

28 

71,8 % 

10 

25,6% 

1 

2,6 % 

39 

100,0% 

Toplam      Sayı 

                   % 

57 

57,0 % 

42 

42,0% 

1 

1,0 % 

100 

100,0 % 

 

Tablo 2,cinsiyet ve e-alıĢveriĢ konusunda daha önce sözünü ettiğimiz genel 

eğilime uygun olarak, e-alıĢveriĢte erkekler daha yoğun bulunmaktadır.  

Tablo 3. Bölüm ve e-alıĢveriĢ iliĢkisi  

 E-AlıĢveriĢ Bölüm  

Hem  BÖTE Toplam 

                   Sayı 

Yapıyor       % 

21 

36,8 % 

36 

63,2% 

57 

100,0 % 

         Sayı 

Yapmıyor     % 

29 

69,0 % 

13 

31,0 % 

42 

100,0% 

         Sayı 

Cevapsız      % 

0 

,0 % 

1 

100,0 % 

1 

100,0% 

Toplam        Sayı 

                   % 

50 

50,0 % 

50 

50,0% 

100 

100,0 % 

 

Tablo 3. yeni teknoloji konusunda sahip olunan formasyonun, ki BÖTE 

öğrencileri bilgisayar konusunda eğitim almakta, e-alıĢveriĢ yapma eğilimini 

artırdığını ortaya koymaktadır.  
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Tablo 4 : Ġnternet kullanım süresi ve e-alıĢveriĢ iliĢkisi 

 E-alıĢveriĢ Yapma  

Ġnternet Süresi Yapıyor  

1,00 

Yapmıyor  

2,00 

Cevapsız  

6,00 

Toplam  

                 Sayı 

( -1 Saat)   % 

6 

25,0 % 

18 

75,0% 

0 

,0% 

24 

100,0 % 

                 Sayı 

(1-2 Saat ) % 

12 

54,5 % 

10 

45,5% 

0 

,0 % 

22 

100,0% 

                 Sayı 

(3-5 Saat)   % 

24 

68,6% 

11 

31,4% 

0 

,0% 

35 

100,0 % 

                 Sayı 

(6-8 Saat)   % 

6 

66,7% 

3 

33,3% 

0 

,0% 

9 

100,0% 

                  Sayı 

(9-11 Saat)   % 

5 

100,0 % 

0 

,0% 

0 

,0% 

5 

100,0% 

                  Sayı 

(12 +Saat)   % 

4 

80,0% 

0 

,0% 

1 

20,0% 

5 

100,0% 

Toplam      Sayı 

                 % 

57 

57,0 % 

42 

42,0% 

1 

1,0 % 

100 

100,0 % 

 

Tablo 4' te de görüldüğü gibi e-alıĢveriĢe yönelim belli süreleri içeren internet 

kullanma alıĢkanlığını gerektirmektedir.Bir bağlamda, internet kullanımının gündelik 

yaĢamı içinde önemli bir zaman dilimini içermesi noktasındaki yoğunluğun e-

alıĢveriĢ gibi baĢka dolayımlı alıĢkanlıklara da kaynaklık edebilecektir 

Diğer yandan gençlerin E-alıĢveriĢ yapmama nedenlerini de sırasıyla Ģunlar 

oluĢturmaktadır: Ġlk sırada, ihtiyaç duymama % 23‟e, e-alıĢveriĢe güvenmeme % 13, 

alacağı ürünü önce görmek isteme % 5 olarak ilk üç sırayı oluĢturmaktadır. 2010 

Türkiye ortalamasını gösteren e-alıĢveriĢ yapmama nedenleri (DTP, 2011, 21) 

sıralaması aynı olmakla birlikte, oranlar çok farklılaĢmaktadır. ġöyle ki; ihtiyaç 

duymama % 78,6, e-alıĢveriĢe güvenmeme % 27,2 ve önce ürünü görmek isteme % 

24 olmaktadır. Bu veriler, üniversite öğrencisi gençlerin Türkiye ortalamasının çok 

üstünde bir e-alıĢveriĢ eğiliminde olduğunu göstermektedir.  
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E-alıĢveriĢ yapmayan öğrencilerin, e-alıĢveriĢ yapmalarını neyin sağlayacağı 

sorulduğunda, ilk üç faktör olarak sırasıyla Ģunlar ifade edilmiĢtir: Ġlk sırada, çok 

ucuz ürün olursa, % 29,2, ikinci sırada, tüketici hakları geliĢirse (% 21.9) ve üçüncü 

sırada, çok parası olursa % 14.5 alıĢveriĢ yapmayı düĢünenler.  

Gerek aile gelir düzeyleri, gerekse kendi harçlık miktarları dikkate 

alındığında çok sınırlı bütçeye sahip olan öğrenciler için ürün fiyatları ve sahip 

oldukları para miktarının, e-alıĢveriĢ yapıp yapmayacakları konusunda son derece 

etkili olduğu görülmektedir. Diğer yandan, e-alıĢveriĢe olan güvensizliğin  de önemli 

bir dinamik olarak süreçte yer aldığı gözlenmektedir. Çünkü, sahip oldukları düĢük 

gelir düzeyi, deneyim sağlayacak yeni bir giriĢimi çok riskli kılmaktadır. Bir baĢka 

deyiĢle, öğrencilerin e-alıĢveriĢ deneyim riskini göze alamayacak kadar sınırlı bir 

bütçeye sahip oldukları anlaĢılmaktadır.  

Çoğunluğu oluĢturan (% 57) alıĢveriĢ yapmıĢ olan öğrencilerin ilk e-alıĢveriĢ 

yapma tarihlerine baktığımızda, onun üniversite yaĢamında yer aldıkları süreci iĢaret 

ettiğini görmekteyiz. Ġlk sırada % 38.1 ile 1-3 yıl içinde, ikinci sırada son 1 yıl içinde 

ve üçüncü sırada % 12.7 ile son 4-6 yıl içinde ilk alıĢveriĢ yapanlar gelmektedir.  

Büyük çoğunluğunun (% 80.3) e-alıĢveriĢ deneyimini üniversite yaĢamı 

içinde iken gerçekleĢtiren öğrencilerin, e-alıĢveriĢ yapma nedenleri, e-alıĢveriĢ 

yapmayı sağlayacak faktörlerle benzerlik göstermektedir. Söz konusu nedenlerde ilk 

sırada, geniĢ ürün/fiyat çeĢitliliği % 57.8, ikinci sırada hızlı arama / bulma / satın 

alma (zaman kazanma) % 19.2 ve üçüncü sırada her zaman (7/24) eriĢim olanağı yer 

almaktadır.  

Görüldüğü üzere geniĢ ürün – fiyat çeĢitliliği sunması, gerekçesi ile 

ekonomik boyut, alma ya da almama kararında ilk önemli faktör olmaktadır. Daha da 

önemlisi diğer faktörler, neo-liberalizmin küreselleĢmesinin getirdiği yeni zaman-

mekan algısının ve örgütlenme tarzının gençlerin yaĢamlarını düzenlemede etkili 

olduğunu ortaya koymaktır. 

          Tüketim Biçimi 

          Öğrencilerin e-alıĢveriĢ sıklığı sırasıyla yılda 2-3 kez %55.3 her ay 1-2 kez 

%23.2 ve çok nadir %19.6 olarak saptanmıĢtır.Görüleceği üzere alıĢveriĢ yapanların 

çoğunluğu yılda iki yada üç kez e-alıĢveriĢ yapılmaktadır.Bu yoğunluktaki alıĢveriĢ 

gerçekleĢmeden önce çoğunluk %53.7 alacağı üründe en iyi fiyatı bulmak için 
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,%39.2‟si farklı ürün bilgilerine ulaĢmak için araĢtırma yaparken,%5.3 aldığı üründe 

fiyat farklılığı olmadığı bilgisine sahip olduğu için fiyat araĢtırması 

yapmamaktadır.Genel olarak nereden karar alacağına karar verirken öncelikle dikkat 

edilen özellik ise %40 ile ilk sırada firma kimliği, ardından sırasıyla 27.2 ile güvenlik 

kodu ve %14.5 ile ödeme Ģartları gelmektedir. 

          Görüldüğü üzere günümüz markalaĢma ve marka dünyasında, gençler için 

firmanın kimliğinde temsil bulan marka, tüketim tercihinde önemli bir faktör 

olmaktadır.AlıĢveriĢ öncesi fiyat araĢtırması yapma eğiliminde olmaları, markayı 

önemsemedikleri anlamına gelmemektedir. Gerçekte, sınırlı bir maddi olanağa sahip 

olan genç olarak, istediği markayı en ucuza almaya çalıĢtığı, gözlenmektedir. 

Bununla birlikte e-alıĢveriĢ yapanların %74.5 gibi büyük çoğunluğu, gelirinin çok 

azını e-alıĢveriĢe ayırdığını ifade etmektedir. Bu durumda onların aldıkları ürünlerin 

düĢük fiyata sahip ürünler olduğu görülmektedir. 

          Böylesi düĢük bütçenin çok azının e-alıĢveriĢe ayrılabildiği tüketim yapısında, 

interneti hangi mal, hizmet alımında kullandığına baktığımızda, %50.9‟u okulları ile 

ilgili resmi iĢlemleri yaptırma, %30.9'u banka iĢlemleri için ve %14.5‟inin giysi alımı 

için kullandığı ortaya çıkmaktadır. 2010 Türkiye verileri ise % 24.3'ü  giysi/spor 

malzemesi, %23.8'i elektronik araçlar ve %20.3'ü ise kitap dergi alımı Ģeklinde 

sıralanmaktadır(DPT,2011,30). Öğrencilerde görülen sıralama ile Türkiye geneli için 

saptanan sıralama aynı olmaktadır, denilebilir. Çünkü öğrenciler, ilk iki hizmet için 

özel bir ücret ödememektedir.  

Gençlerin öğrencisi oldukları bölüm ile e-alıĢveriĢ yapma arasındaki iliĢkiye 

baktığımızda çok açık bir farklılık gözlenmektedir. BÖTE öğrencilerinin %63.2 si e-

alıĢveriĢ yaparken, hemĢirelik öğrencilerinin ancak %36.8 i e-alıĢveriĢ yapmaktadır. 

Dolayısıyla, bilgisayar teknolojisi konusunda özel formasyona sahip öğrencilerin, 

interneti e- alıĢveriĢ için daha fazla kullanma eğiliminde olduğu gözlenmektedir.  

Farklı bir e-alıĢveriĢ tarzı olan açık arttırma sitelerinden alıĢveriĢ davranıĢına 

baktığımızda ise, e-alıĢveriĢ yapanların yarısı %50, bu tür alıĢveriĢ yapmadığını ve 

bu türden hiç anlamadığını, %31.4‟ü açık arttırma sitelerine  hiçbir konuda güven 

duymadığını ve %12.9‟u da yaptığını ve onu kazançlı bulduğunu belirtmektedir. 

Kısacası, onların %85.1 „inin çeĢitli nedenlerle asla açık arttırma sitelerinden 

alıĢveriĢ yapmadığı görülmektedir. Bu da, gündelik yaĢamda karĢılığı olmayan ve bu 
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nedenle neredeyse hiç deneyimleme olasılığı olmayan bir alıĢveriĢ tarzının elektronik 

ortamda da gerçekleĢme Ģansının düĢük olacağının bir göstergesi olmaktadır.  

E-alıĢveriĢ ile geleneksel mağazadan alıĢveriĢi güvenli bulma açısından 

karĢılaĢtırdığımızda ise, e-alıĢveriĢ deneyimine sahip gençlerin %47.2 sinin 

geleneksel alıĢveriĢi daha güvenli bulduğunu %34.5 eĢit güvende ve %12.7‟sinin de 

daha az güvenli bulduğu ortaya çıkmaktadır. Bu da, e-alıĢveriĢ yapan gençlerin 

önemli bir kısmı için, hâla mağazadan alıĢveriĢ yapmanın önemini koruduğu ve 

bunun nedenleri de sırasıyla, almadan önce ürünü görme olanağı %60.5, yüz yüze 

iletiĢimin daha güven vermesi ve para iadesi %7.8, anında ürüne sahip olabilme %7.8 

olmaktadır. 

Dolayısıyla e-alıĢveriĢ yapılan mal ve hizmetin öncelikle seyahat hizmetleri 

ve giyim malzemeleri olduğu dikkate alındığında, (DPT, 2011,29; Rutter, 

Southertan, 2000,4) tüketicilerin uzun süre geleneksele öncelik vermesine bağlı 

olarak , onların giderek çeĢitlenen bir alıĢveriĢ yapısına sahip olmalarının 

yaygınlaĢacağını  söyleyebiliriz.  

E-Tüketicinin Farkındalık Durumu  

AraĢtırmamızda alıĢveriĢ yapanların herhangi bir sorunla karĢılaĢma 

durumları %24,4 ile düĢük bir oranı oluĢturmaktadır. Bir baĢka deyiĢle çoğunluk bir 

sorun yaĢamamıĢtır. Diğer yandan e-alıĢveriĢ sıklığının düĢüklüğü dikkate 

alındığında, sorun çıkma olasılığının da düĢük olması beklenebilir bir sonuç 

olmaktadır.  

Az sayıdaki tüketicinin karĢılaĢtığı sorun ise ilk sırada teslimatın zamanında 

yapılmaması %35,7 onu %21,4 ile ürün kaynaklı sorun izlemektedir. Ġlk sıradaki 

sorun, ülke genelindeki sorun ile aynı olmakla birlikte (DPT, 2011;30) oran (%40,2) 

gençlerde daha düĢük ortaya çıkmaktadır.  

E-alıĢveriĢ yapan ve sorun yaĢayan gençlerin %66,6 sı Ģikayette bulunmuĢ ve 

onların %83,3‟ü Ģikayetlerini satıcı firmaya, %8,3‟ü tüketici derneklerine, %8,3 de 

Ģikayet sitelerine yapmıĢlardır. BaĢvuruda bulunanların çoğunluğu %69,2‟si sorunun 

çözmüĢ, diğerlerinde ise süreç devam etmektedir. 
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Tablo 5 : Cinsiyet ve tüketici farkındalığı  

Tüketici Farkındalığı Cinsiyet  

Kız Erkek Toplam 

                                             Sayı 

AlıĢveriĢ yapmıyor               % 

33 

73,3 % 

12 

26,7% 

45 

100,0 % 

                                              Sayı 

 Hiç bilmiyor                         % 

6 

75,0 % 

2 

25,0 % 

8 

100,0% 

                                              Sayı 

Biraz biliyor                          % 

10 

38,5 % 

16 

61,5 % 

26 

100,0% 

                                              Sayı 

Oldukça biliyor                     % 

7 

46,7% 

8 

53,3% 

15 

100,0% 

                                              Sayı 

Çok biliyor                            % 

5 

83,3% 

1 

16,7% 

6 

100,0% 

Toplam                                  Sayı 

                                              % 

61 

61,0 % 

39 

39,0% 

100 

100,0 % 

 

Tablo 5'de de görüldüğü gibi cinsiyet ile tüketici farkındalığı arasında anlamlı 

bir iliĢki bulunmaktadır. Söz konusu iliĢki, erkek olma ile tüketici haklarının 

bilgisine sahip olma arasında  bir iliĢkiyi ortaya çıkarmaktadır.  

Bununla birlikte tablonun ortaya koyduğu 'çok' ve 'oldukça' farkında olanların 

toplam oranı olan %21(bunun alıĢveriĢ yapanlar üzerinden karĢılığı %38.1 dir)  , 

2009 Ġngiltere genelini yansıtan %63 (OFT, 2009, 17) den oldukça düĢük olmaktadır. 

Ayrıca örneklem grubunun genç ve üniversite öğrencisi olduğunu dikkate 

aldığımızda, iki ülke arasındaki farklılık, gençlerin e-tüketici olarak tüketici 

farkındalığı konusundaki yetersizliklerini ve zayıflıklarını ortaya koymaktadır. Bu 

durum, ülkeler arasındaki e-ticaret farklılaĢmasının da bir göstergesi olmaktadır. 

Görüldüğü üzere herhangi bir sorunla karĢılaĢan genç e-tüketicinin çoğu 

(yaklaĢık dörtte biri Ģikayette bulunmamıĢ) sorununun çözmek üzere bir giriĢimde 

bunmamaktadır. Bu aĢamada daonların tüketici haklarına iliĢkin farkındalıkları ya da 

bilinçlilik düzeyleri önemli olmaktadır. Bu konuda e-alıĢveriĢ yapanların farkındalık 

düzeyleri(alıĢveriĢ yapanların genelindeki değersel karĢılığı) sırasıyla, tüketici 

haklarını biraz biliyor %47,2, oldukça biliyor 27,2 ve hiç bilmiyor %14,5 Ģeklinde 

sıralanmaktadır. Bunların dıĢında %10,9‟u çok iyi bildiğini beyan etmektedir. 

DeğiĢik düzeylerde de olsa onların çoğunluğunun tüketici haklarından haberdar olan 

tüketiciler oldukları görülmektedir.  

Tüketici hakları konusundaki bilgi ve edinime kaynaklarına baktığımızda ise, 

internet/arama motoru %40, alıĢveriĢ siteleri %23,6, e-tüketicilerden %10,9 ve 
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yasalarla ilgili dökümanlardan  %10,9 Ģeklinde bir dağılım ortaya çıkmaktadır. 

Görüldüğü üzere e-tüketici durumundaki gençlerin bilgi kaynakları da elektronik 

ortamın sunduğu kaynaklar olmaktadır. Bu da, internetin bir biliĢim aracı olarak, 

onların yaĢamlarındaki önemini ortaya koyması açısından dikkat çekici niteliktedir.  

Son olarak gençlerin e-ticaretin yaygınlaĢmasını nasıl değerlendirdiklerine 

baktığımızda, alıĢveriĢ yapanların büyük çoğunluğu % 85.1 daha güvenli olmaya 

baĢladığı, % 9.2 pek değiĢme olmadığı ve %3.7 daha az güvenli olduğu, Ģeklinde bir 

düĢünceye sahip oldukları görülmektedir. Böylesi bir veri de, e-ticaretin giderek 

tüketici açısından güvenli görülmesi bağlamında yaygınlaĢacağı ve kurumsallaĢacağı 

anlamına gelmektedir.  

Sonuç ve Değerlendirme 

KüreselleĢen e-ekonomi bağlamında ülkelerin ya da yerellerin e-pazar 

karĢısındaki konumlarını, güçlerini belirleyen en önemli göstergelerden birisi, sahip 

olduğu e-pazarın tüketicisi olarak talep dinamiğini oluĢturan e-tüketici profili 

olmaktadır.Bu çerçevede ülkemiz verileri (e-alıĢveriĢ yapan internet kullanıcıları 

2007 yılında ABD'de %93 iken Türkiye'de %9) geliĢmiĢ ülkelere göre oldukça düĢük 

olmaktadır.Bununla birlikte, Türkiye sahip olduğu genç,dinamik nüfus özelliği ile 

önemli bir potansiyele sahip bir ülke konumundadır. 

E-Ticaret ve e-tüketici üzerine yapılan çalıĢmalar, daha kentli, varsıl, eğitimli, 

genç ve erkek bireylerin daha fazla e-alıĢveriĢ yatıklarını ortaya koymaktadır. Bu 

özellikler Türkiye genelinde de değiĢmemektedir. Bu çerçevede, araĢtırmamızda 

öğrenim düzeyi, yaĢ ve sosyo-ekonomik kökenler sabit tutulmaya çalıĢılarak, 

cinsiyet, mesleki formasyon ve internet kullanım süresi temelinde gençlerin e-

tüketim eğilimleri saptanmaya çalıĢılmıĢtır.  

Gençlerin çoğunluğunun ailesi (% 65) asgari ücret (701.44 TL net) civarında 

bir gelire sahip bulunmaktadır. Öğrencilerin (% 96) tamına yakınının, barınma 

dıĢında harcaması yine asgari ücret civarında olmakta ve bu durum, onların 

çalıĢtıkları ya da öğrenci kredisinden destek aldıklarını göstermektedir. 

Sınırlı bir bütçeye sahip öğrencilerin çoğunluğu (%83) sürekli internet 

kullanma olanaklarını sahip bulunmaktadır. Yine onların % 80'i interneti en çok evde 

kullanmaktadır, bu, neo-liberal ekonomilerin getirdiği esnekleĢen zaman mekan 
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düzenlenmesinin, giderek ' ev' merkezli bir yaĢam anlayıĢını yaygınlaĢtırdığı 

yönündeki genel görüĢe uygun düĢmektedir. 

Gençlerin öğrenim gördüğü bölümler onların mesleki formasyonu oluĢturan 

alanları içermektedir. Bu temelde çalıĢmada bölüm ile internet kullanım süresi 

iliĢkisinde, bilgisayar teknolojisini doğrudan içeren BÖTE öğrencilerinin daha uzun 

süreli internet kullandıklarını ortaya koyan bir iliĢki saptanmıĢtır.  

Genel olarak internet kullanımında yüksek öğrenim cinsiyet farklılıklarını 

azaltsa da, çalıĢmamızda cinsiyet ile e-alıĢveriĢ arasında, erkekleri ön plana çıkartan, 

anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır.Bunun da temel nedeni, BÖTE öğrencilerinin 

çoğunluğunun erkek olmasıdır diyebiliriz. Diğer yandan, hala erkeği ayrıcalıklı kılan 

baĢat zihniyet yapısının da göz ardı edilmemesi gerekmektedir.Bu durum bölüm ile 

e-alıĢveriĢ yapma iliĢkisi yapma temelinde de görünmektedir. AraĢtırma grubunu 

oluĢturan gençlerde e-alıĢveriĢ eğilimi, Türkiye genelindeki ortalamadan ( 2011 de 

ülke %18.6, gençler % 57) yüksek gerçekleĢmektedir. Bu da daha genç ve daha 

eğitimli olmanın e-alıĢveriĢi arttırdığı görüĢünü destekler niteliktedir. 

AlıĢveriĢ yapmama nedenleri, ülkemiz genelinde saptanan durumla (ihtiyaç 

duymama, güvenmeme, alacağı ürünü önceden görmek isteme) aynı olmakla birlikte, 

gençlerde oranlar daha düĢük düzeyde gözlenmektedir. Bu aĢamada önemli bir veri, 

e-satıĢa sunulan ürün fiyatlarının ucuzlaması ve gençlerin daha fazla paralarının 

olması durumunda e-alıĢveriĢ yapacaklarının saptanmasıdır. Nitekim bu veriyi 

Facebook'ta ikici el ucuz ürünler satan bir platform kuran üniversite öğrencisinin , bu 

giriĢiminin öğrenciler arasında yaygın Ģekilde benimsenmesi de desteklemektedir 

(Yılmaz,KarakaĢ, Han 2012,18). Gençlerin sınırlı bir bütçeye sahip oldukları 

düĢünüldüğünde, böylesi giriĢimler, onların internetin olanaklarını kendi 

gereksinimlerine cevap verecek Ģekilde kullanma eğilimlerinin gücünü ortaya 

koymaktadır. 

Ġlk e-alıĢveriĢ deneyimini üniversite öğrencisi olduktan sonra yaĢamıĢ 

olmaları da, yüksek öğrenime sahip bireylerin artıĢının e-ticareti geliĢtirici 

potansiyelini göstermektedir. Diğer yandan gençlerin, interneti özellikle ücretsiz mal 

ve hizmeti elde etme amacıyla yoğun kullandıkları bilinmektedir.Buna uygun olarak 

gençler sınırlı bütçelerinden e-alıĢveriĢe çok az miktarda ayırmakta ve interneti en 
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ucuz ürünü bulmak için kullanmakla birlikte, onlar tercihlerinde firma kimliğine de 

dikkat etmektedirler. 

Geleneksel dünyanın gündelik yaĢamının ticari iliĢkilerinde yaygın 

içerilmeyen bir alıĢveriĢ türü olarak açık artırmalı alıĢveriĢi gençlerin çoğu (%81.4) 

tercih etmemektedir. Bu da geleneksel tüketici alıĢkanlıklarının, e-tüketici 

davranıĢını doğrudan etkilediğini göstermektedir. 

Bir e-tüketici olarak gençlerin tüketici haklarına iliĢkin farkındalıkları düĢük 

olmakla birlikte çoğunluğu (%55) ' oldukça'  ve ' çok ' farkında olarak kendilerini 

tanımlamaktadır. Nitekim e-alıĢveriĢ kaynaklı sorun düĢük düzeyde yaĢanmakta, bu 

durumla karĢılaĢanların çoğu da hakkını aramakta ve sorununu çözmektedir.  

Sonuç olarak, öğrenim düzeyinin yükselmesinin getireceği formasyonun yeni 

teknolojileri kullanım becerisini içermesi ve onlara ulaĢma olanaklarının 

geniĢlemesine bağlı olarak e-tüketimin yaygılaĢacağı gözlenmektedir. Buna karĢın 

söz konusu yaygınlaĢma bazı özellikleri taĢıyacaktır. ġöyle ki;  

- ücretsiz, anında ulaĢım olanağını içeren çoğunluğu eğlence temelli olan, 

genellikle simgesel ürünler olarak ifade edilebilen kültürel ürünlerin gençlerin 

çoğunluğun tükettiği ürünler olması 

- ürün fiyatlarındaki çeĢitlilik  yelpazesinin geniĢlemesi temelinde farklı gelir 

düzeylerindeki bireylerde e-tüketim eğilimini arttırması  

- diğer yandan geleneksel dünyanın tüketici alıĢkanlıklarının, kültürel ürünler 

dıĢında yer alan, özellikle anında ulaĢılması gereken ürünlerde  varlığını koruma 

eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. 
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