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Abstract
There are many studies in the literature to determine the factors that cause
consumers to not quickly adopt the online purchasing method. One of these factors
is perceived risk. As the perceived risk level of consumers increases during buying,
there will be a decrease in their buying behavior. The effect of perceived risk on
buying has been discussed and proven in many studies. With the emergence of the
Internet, buying behavior has also been shaped in this direction. With this new
buying behavior, efforts to determine the level of risk perceived by consumers and
ways to reduce this risk have gained momentum. The aim of this study is to
determine the effect of online perceived risk levels of consumers in the ready-made
clothing industry in Şanlıurfa on online impulsive buying behavior. Another aim of
the study is to determine the relationship between online perceived risk and its
dimensions and online impulsive buying behavior. As a result of the regression
analysis, it was determined that the online perceived risk affects the online
impulsive buying behavior. In addition, as a result of the pearson correlation
analysis, it was found that there was a relationship between online perceived risk
and its dimensions and online impulsive buying behaviors.
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Özet
Tüketicilerin online satın alma yöntemini hızlıca benimsememesine neden olan
etkenleri belirlemeye yönelik literatürde birçok çalışma yer almaktadır. Bu
etkenlerden biri algılanan risktir. Satın alma esnasında tüketicilerin algılanan risk
düzeyi arttıkça, satın alma davranışlarında azalma söz konusu olacaktır. Algılanan
riskin satın alma üzerindeki etkisi birçok çalışmada ele alınmış ve kanıtlanmıştır.
İnternetin ortaya çıkışıyla birlikte satın alma davranışı da bu yönde şekillenmiştir.
Bu yeni satın alma davranışıyla birlikte, tüketicilerin algıladıkları risk düzeyi ve bu
riski azaltma yollarını belirlemeye yönelik çalışmalarda ivme kazanmıştır. Bu
çalışmanın amacı Şanlıurfa’daki hazır giyim sektöründeki tüketicilerin online
algılanan risk düzeylerinin online anlık satın alma davranışları üzerindeki etkisini
belirlemektir. Çalışmanın bir diğer amacı ise online algılanan risk ve boyutları ile
online anlık satın alma davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Yapılan
regresyon analizi sonucunda online algılanan riskin online anlık satın alma
davranışını etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca yapılan pearson korelasyon analizi
sonucunda da online algılanan risk ve boyutları ile online anlık satın alma
davranışları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir.
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1. Giriş
1.1. Problem Durumu
İnsanlık tarihine bakıldığında, bireylerin hayatta kalabilmek için tüketme eylemini
gerçekleştirdiğine hemen hemen her kaynakta denk gelmekteyiz. Bu bağlamda,
kişisel ihtiyaç ve isteklerini gidermek isteyen tüketicilerin, bir şeyleri satın almaya
karar verdikleri görülmektedir. Bunula beraber, alışveriş yapmak için satın alma
kararını etkileyen birtakım davranışlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu davranışlardan
biri olan anlık satın alma davranışı kısaca; bir uyarana karşı, tüketicinin gösterdiği
ani tepki sonucunda meydana gelen ve bireyin hızlıca karar vererek
gerçekleştirdiği satın alma durumu şeklinde ifade edilmektedir (Tayfun, 2015:88).
Diğer bir deyişle tüketiciler, bir internet sitesinin uyarıcısıyla karşı karşıya geldiği
zaman, duygusal açıdan doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkilenmekte ve anlık
olarak satın almak için karşı konulamaz ve ani bir süreç içerisine girebilmektedir.
Anlık olarak gerçekleştirilen satın almalarda, tüketicilerin psikolojik dürtüleri
etkili olmaktadır. Bu bağlamda tüketici, karşısına çıkan bir ürünü dayanamayarak
ve düşünmeden satın almaktadır. Bununla beraber, fiyat faktörünün özellikle
dikkate alınmadığı ve çoğunlukla heyecan ve doyuma yönelik bir satın alma
davranışı olduğunu söylemek mümkündür (Hocaoğlu, 2017:43). Bu açıdan
bakıldığında, anlık satın alma, rasyonel olmayan bir satın alma çeşidi olarak
görülebilmektedir.
Bununla birlikte, günümüzde giderek yaygınlaşan ve hemen hemen her alanda
büyük bir yer kaplayarak, bireylerin işlerini oldukça kolaylaştıran internet,
alışveriş davranışlarını da etkilemeyi başarmıştır. Bu anlamda; güvenilir alışveriş
fırsatı sunması, ulaşılabilirlik düzeyinin kolaylaşması, bilginin daha kolay elde
edilmesi gibi olanaklar, internet kullanımını yaygın hale getirmektedir. Bu
bağlamda, internetin günümüzde bir satın alma kanalı olarak kabul edilmesi,
literatürde yapılan anlık satın alma ile ilgili çalışmalar, internetin bu konuyla
alakalı dikkate alınmasına sebep olmuştur. Online olarak gerçekleştirilen
alışverişlerin hızla büyümesi; ürünlerin çeşitliliği, bilgileri, fiyatı, bulunabilirliği ve
daha az çaba harcanması gibi olanaklar sayesinde anlık satın alma davranışlarının
da internet ortamında yaygınlaştığı görülmektedir.
Satın alma gerçekleştiren tüketiciler, internette aynı zamanda bazı riskler
algılamaktadır. Bu bağlamda, ürün ya da hizmet satın alan bireylerin, belirsizlik ve
olumsuz sonuçlara ilişkin birtakım algılamaları olduğu bir gerçektir. Tüm bunlarla
birlikte, algılanan risk, online alışverişlerde karar verme sürecinin temel
endişelerinden biri olarak görülmektedir. Bu sebeple, online alışveriş yapmaya
teşvik edici önemli değişiklikler yapılmalı ve algılanan riskler en aza indirilmelidir.
Yapılan bu çalışmanın amacı, Şanlıurfa’daki hazır giyim sektöründeki tüketicilerin
online algılanan risk düzeylerinin online anlık satın alma davranışları üzerindeki
etkisini belirlemektir. Çalışmanın bir diğer amacı ise, hazır giyim sektöründeki
tüketicilerin online anlık satın alma davranışları ile online algılanan risk düzeyi ve
alt faktörleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Yerli ve yabancı literatürde bu iki
değişken arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik çalışmalara rastlanmış olup hazır
giyim sektörü tüketicilerini ve Şanlıurfa ilindeki tüketicileri kapsamasından dolayı
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bu çalışma önceki çalışmaların genelleştirilebilmesi açısından önem arz
etmektedir.
2. Online Anlık Satın Alma
2.1. Online Anlık Satın Alma Davranışı
Bireyler, birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörler, bireylerin davranışlarını
şekillendirerek karar verme sürecinde devreye girmektedir. Bu bağlamda, şimdiki
ve gelecekteki gereksinimlerinin tatmini amacıyla tüketiciler, gereken mal ve
hizmetlerle ilgili birtakım satın alma kararı vermektedir (Mucuk, 2017:82). Diğer
bir deyişle, tüketicinin bir ihtiyacı hissetmesinden, satış sonrası yaptığı
değerlendirmeye kadar verdiği kararlar satın alma karar süreci olarak
tanımlanmaktadır (Altunışık vd., 2016:121).
Literatürde tüketicilerin satın alma eylemlerini şekillendiren birçok davranış
biçimi vardır. Bunlardan biri anlık satın alma davranışı olarak bilinmektedir. Bu
bağlamda, anlık satın alma için yapılmış bazı tanımlar aşağıdaki gibidir:


Rook’a (1987:189) göre insan davranışlarının temelinde ihtiyaçların
karşılanması dürtüsü yatmaktadır ve dolayısı ile davranışların birçoğu
dürtülere bağlı olarak gerçekleşmektedir. İnsana özgü bir davranış türü
olan ve gereksinimleri karşılama amacıyla gerçekleştirilen satın alma
davranışı da, bu dürtülere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Önceden
planlanmış bir satın alma niyeti içermeyen, hemen satın almaya yönelik
aniden oluşan ve kuvvetli bir istek olarak ortaya çıkan ve hedonik (hazcı)
duygu birleşiminin bir sonucu olarak gerçekleşen satın alma davranışı ise;
“anlık satın alma” olarak adlandırılmaktadır (Beatty ve Ferrel, 1998:170;
Rook, 1987:191).



Bireylerin, mağaza içi birtakım uyaranlara maruz kalması ve plansız olarak
gerçekleştirdiği, hedonik açıdan karmaşık olan bir satın alma durumudur
(Piron, 1991).



Kacen ve Lee’e (2002:164) göre anlık satın alma, bireylerin karşı
koyamadığı bir satın alma davranışıdır.



Bir uyarana karşı, tüketicinin gösterdiği ani tepki sonucunda meydana gelen
ve bireyin hızlıca karar vererek gerçekleştirdiği satın alma durumuna anlık
satın alma denmektedir (Tayfun, 2015:88).



Odabaşı ve Barış’a (2019:377) göre ise anlık satın alma, belirli bir plana
dayanmayan ve satın alma dürtüsünün aniden ortaya çıkması ile oluşan
satın alma durumudur.

Tüm bu tanımlarla beraber, diğer bazı kaynaklarda plansız satın alma ya da
dürtülü satın alma olarak bilinen anlık satın alma davranışı, mağaza içi dolaşma
sırasında bireyin bir uyarana maruz kalması ve sonrasında oluşan dürtülere karşı
koyamama şeklinde, hızlı bir şekilde gerçekleşen satın alma durumudur.
Anlık olarak gerçekleştirilen satın almalarda, tüketicilerin psikolojik dürtüleri
etkili olmaktadır. Bu bağlamda tüketici, karşısına çıkan bir ürünü dayanamayarak
ve düşünmeden satın almaktadır. Bununla birlikte, fiyat faktörünün özellikle
Journal of Strategic Research in Social Science, 2021, 7 (1), 1-22.
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dikkate alınmadığı ve çoğunlukla heyecan ve doyuma yönelik bir satın alma
davranışı olduğunu söylemek mümkündür (Hocaoğlu, 2017:43).
Anlık satın alma, birçok araştırmacı tarafından rasyonel olmayan bir satın alma
davranışı olarak düşünülmektedir. Fakat Hausmann, bu satın alma biçiminin
dürtülerle meydana geldiğini ve anlık satın almayı rasyonel bir davranış olarak
gördüğünü söylemektedir. Bu bağlamda, bireyler bazen gereksinim duyduğu,
bazen de ihtiyaçları olmayan herhangi bir ürünü haz duygusu ile satın
alabilmektedir. Buradaki haz duygusu ekonomik olmayabilir ve bireylerin bu
davranış biçimi, duyguları tatmin ettiği gerekçesiyle rasyonel olarak
belirtilebilmektedir (Hausmann, 2000; aktaran Yalman ve Aytekin, 2014:90).
Tüm bu anlatılanlar ışığında, bireylerin sadece bir dürtü ile uyarılması yetmez.
Diğer bir deyişle, anlık satın almanın gerçekleşmesi için tüketicinin, bu satın alma
davranışına yatkın bir kişilik özelliği ve demografiye (eğitim, gelir durumu vs.)
sahip olması gerekmektedir (Arslan, 2013:25).
Günümüzde giderek yaygınlaşan ve hemen hemen her alanda büyük bir yer
kaplayarak, bireylerin işlerini oldukça kolaylaştıran internet, alışveriş
davranışlarını da etkilemeyi başarmıştır. Güvenilir alışveriş fırsatı sunması,
ulaşılabilirlik düzeyinin kolaylaşması, bilginin daha kolay elde edilmesi gibi
olanaklar, internet kullanımını yaygın hale getirmektedir. Bu bağlamda, internetin
günümüzde bir satın alma kanalı olarak kabul edilmesi, literatürde yapılan anlık
satın alma ile ilgili çalışmalar, internetin bu konuyla alakalı dikkate alınmasına
sebep olmuştur. Online olarak gerçekleştirilen alışverişlerin hızla büyümesi
sonucunda, anlık satın alma davranışlarının da internet ortamında yaygınlaştığı
görülmektedir. Diğer bir deyişle hem internetin bu denli yaygınlaşması hem de
teknolojinin gelişmesi ile beraber, bireylerin online anlık satın alma eylemleri de
artmıştır. Teknolojik ortamda anlık alışverişi anlamaya çalışmak üzerine yapılan
araştırmalar da bunu kanıtlar niteliktedir (Madhavaram vd., 2004).
Daha önce de bahsedildiği üzere; ürünlerin çeşitliliği, bilgileri, fiyatı, bulunabilirliği
ve daha az çaba harcanması oldukça önemlidir. Bunun dışında, ürünlerin kalitesi,
web sitelerinin tasarım ve dizaynı, ücret kıyaslaması ve tanıtım gibi faktörler, satın
alma davranışını olumlu yönde etkilediği için, pazarlamacılar tarafından
önemsenmektedir. Ancak internetten satın alma işlemleri için ödeme güvenliği ve
bireylerin bilgilerinin gizliliği konularında önlemler alınmalıdır. Tüm bu olanaklar
sağlandığında, online alışverişin faydalarının arttığı görülmektedir (Nabot, Garaj ve
Balachandran, 2018:1114). Bu nedenle, geleneksel satın alma yöntemlerine göre,
internetten satın almanın birçok konuda kolaylık sağladığı belirtilmektedir
(Vijayasarathy ve Jones, 2000:192). Aynı zamanda, online alışveriş yapan bireyler,
yapmayanlara oranla daha dürtüseldir. Bu tüketiciler, daha az riskten kaçınır, daha
fazla çeşitlilik arar ve daha az fiyat, marka bilincine sahip kimselerdir (Donthu ve
Garcia, 1999).
Tüm bunlar bir arada düşünüldüğünde, online alışveriş ile tüketiciler, daha kolay
karşılaştırmalar yaparak ve istediği anda satın alma eylemini gerçekleştirerek,
maruz bırakıldıkları dürtülerle anlık satın almalar yapabilmektedir (Yiğit,
2020:273).
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Tüm bunların yanı sıra bireyler, sıkılgan ruh hallerini gidermek, boş vakitlerini
değerlendirmek, eğlenmek, kendi kişiliklerini yansıtmak vb. gibi nedenlerden
dolayı online anlık satın alma davranışları sergilemeye başlamıştır (Armağan vd.,
2018:34). Bu anlamda tüketiciler, bahsedilen bu hedonik motivasyonlarla beraber,
fiziksel gereksinimlerinden ziyade duygusal ve psikolojik gereksinimlerini
gidermek amacıyla bu tür online anlık satın almalar gerçekleştirmektedir (Üster,
2015:173).
2.2. Online Anlık Satın Alma Davranışının Özellikleri
Rook ve Fisher (1995:306), anlık satın almanın özelliklerini aşağıdaki şekilde
açıklamaktadır:


Bu satın alma biçimi, planlanmamış bir satın alma türüdür,



Ani bir şekilde gerçekleşir,



Planlama olmaması dolayısıyla gelişigüzel yapılır,



İstek uyandırıcı bir hisle yapılır,



Düşünmeden gerçekleştirilir,



Sonuçları hesaplanmadan satın alma işlemi gerçekleştirilir,



Sürece ve zamana bağlı olmaksızın ani bir satın alma söz konusudur,



Heyecan veren bir eylem olarak görülür,



Tanımlanması olası olmayan bir dürtü ya da güdü ile meydana gelir.

Tüm bu özellikler, anlık satın alma davranışı durumunda her zaman bir arada
bulunmayabilir. Yani bireyler anlık satın alma davranışı sergilediklerinde,
bahsedilen özelliklerin tamamı bir arada olabileceği gibi, bir kısmı olduğunda da
gerçekleşebilmektedir. Bunun yanı sıra, bu satın alma biçimi her ne kadar plansız
bir satın alma olarak görülse de literatürde yer alan plansız satın alma türlerinden
farklı bir davranış türü olarak görülmektedir. Diğer bir ifade ile, bu satın alma türü,
bireylerin karşı koyamadığı bir dürtü ile gerçekleştiği için, plansız satın almadan
farklılaşmaktadır (Piron, 1991:512). Bahsi geçen tüm çabaların internet ortamında
meydana gelmesi ile, online anlık satın alma eylemi gerçekleşebilmektedir.
2.3. İnternette Anlık Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler
2013 yılında yapılan bir çalışmaya göre, anlık satın alma davranışını etkileyen
faktörler aşağıdaki gibidir (Muruganantham ve Bhakat, 2013:152):


Demografik ve sosyo-kültürel faktörler,



Dış uyarıcılar ve mağaza ortamı,



İç uyarıcılar,



Koşullara bağlı (durumsal) ve ürüne ilişkin faktörler olmak üzere dört alt
başlıkta ele alınmaktadır.

Literatürde, online ortamda da anlık satın almayı etkileyen birtakım faktörlerin
olduğu görülmektedir. Bu anlamda; kolay erişebilirlik, geniş ürün çeşitliliği,
anonimlik, pazarlama promosyonları ve direkt pazarlama, nakliye hizmeti,
Journal of Strategic Research in Social Science, 2021, 7 (1), 1-22.
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nispeten düşük fiyat ve kredi kartı kullanımının online anlık satın almayı etkileyen
unsurlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda, online anlık satın almanın
önünde birtakım engellerin bulunduğu ve bunların; artan tüketici kontrolü,
geciken haz, kolay erişim, zayıf çevre algısı, ürün ve fiyat karşılaştırması olduğu
ifade edilmektedir (Koski, 2004:24).
Online mağazaların, geleneksel mağazalar gibi stoklama yapmaya gereksinimi
yoktur. Bu sebeple, bireylere çok daha fazla ürün çeşidi sunulabilmektedir. Bu
noktada, bahsedilen bu özellik sayesinde anlık satın alma gerçekleşebilmektedir
(Chen-Yu ve Seock 2002:74). Bir başka çalışmada, internet alışverişlerinin
genellikle nakit ödeme yöntemi ile yapılmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bu nedenle
müşteri, kredi kartı ödeme yöntemi ile gerçekten para harcıyor gibi
hissetmemektedir. Başka bir ifade ile, kredi kartı kullanımı ile online anlık satın
almanın arttığı düşünülmektedir (Dittmar ve Drury, 2000).
3. Algılanan Risk
3.1. Algılanan Risk Kavramı
1920 yılına bakıldığında, risk kavramının ekonomi alanında popüler hale geldiği
görülmektedir. 1960 yılında ise, algılanan risk kavramı tanıtılmış ve pazarlama
literatürüne girmiştir (Bauer, 1960:389). Bunun üzerine birçok çalışma yapılmış
ve algılanan risk, tüketici davranışları açısından açıklayıcı bir değişken olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Algılanan risk; tüketicinin bir ürün veya hizmet satın
almanın belirsizliği ve olumsuz sonuçlarına ilişkin algıları olarak tanımlanmaktadır
(Dowling ve Staelin, 1994:119).
Literatür incelendiğinde, satın alma durumunun ürettiği beş farklı algılanan risk
türünün olduğu ifade edilmektedir. Bunlar; finansal risk, fiziksel risk, performans
riski, sosyal risk ve psikolojik risktir. Roselius’a göre (1971:58) bir başka risk daha
mevcuttur. Bu da zaman kaybı riski şeklinde belirtilmektedir. Bu beş boyut,
işlevsel olarak birbirinden bağımsız olarak kabul edilmektedir. Diğer bir deyişle,
bir risk türü arttıkça, diğer risk türü artabilir, azalabilir ya da etkilenmeyebilir
(Jacoby ve Kaplan, 1972).
Algılanan risk, pazarlamacıların dünyayı, müşterilerin gözünden görmelerini
kolaylaştırmada rol oynamaktadır. Bireyler, bir satın alma durumunda faydayı en
üst düzeye çıkarmaktan ziyade hatalardan kaçınmak için motive olmaktadırlar. Bu
sebeple, algılanan risk kavramı tüketici davranışlarını açıklamada güçlü bir
değişken olarak belirtilmektedir (Mitchell, 1999:163).
Algılanan risk, online alışverişlerde karar verme sürecinin temel endişelerinden
biri olarak görülmektedir. Diğer bir ifade ile algılanan risk, online alışverişten
istenen sonucu elde etmede potansiyel kayıp olarak tanımlanmıştır (Masoud,
2013:76).
Online alışveriş günümüzde hızla artmaktadır ve daha fazla müşteri elde
edebilmek için, online alışveriş yapmaya teşvik edici önemli değişiklikler
yapılmalıdır. Bunu sağlayacak olan özellik, tüketiciyi geleneksel alışveriş
kanallarından ziyade online alışveriş kanallarında daha iyi fırsatlar elde
edebileceklerine inandırmaktır. Daha önce de bahsedildiği gibi, online alışveriş,
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geleneksel alışveriş yöntemine göre daha yenilikçi ve daha uygun bir kanal olarak
ifade edilmektedir (Szymanski ve Hise, 2000).
Fakat tüm bunların yanı sıra, bireyleri online alışveriş konusunda endişelendiren
ve belirsizleştiren birçok faktörün olduğu da söylenmektedir. Örneğin, online
alışveriş internette fiziksel malları incelemeyi zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda,
tüketici sınırlı bir bilgi ve bazı resimlere güvenmek durumundadır. Aynı zamanda;
sistem güvenliği, güvenilirlik, standartlar ve bazı iletişim protokolleri açısından
çok fazla belirsizlik görülmesi kaçınılmazdır. Tüm bu faktörler, online alışverişin
algılanan riskini artırır, buda günümüzde internet kullanıcılarının bir kısmının hala
online alışveriş yapmamasına neden olmaktadır (Turban vd., 1999). Bunun
yanında, online alışverişte iki tür risk üzerinde durulmaktadır: ürün riski ve
finansal risk (Bhatnagar vd., 2000). Ürün kategorisi riski, bir ürünün kalitesi
hakkında olumsuz bir algıya işaret eden performans riski ile ilişkilidir. Bu sebeple,
ürünün teknolojik olarak karmaşık olduğu veya fiyatın yüksek olduğu durumlarda
riskin en yüksek olduğu savunulmaktadır.
Yapılan bir çalışmaya göre; online satın alma ile ilgili olası bir finansal risk,
tüketicinin online alışveriş için potansiyel bir engel olduğu tespit edilen kredi kartı
kullanımına ilişkin güvensizlik hissini oluşturmaktadır (Maignan ve Lukas, 1997).
2004 yılında yapılan bir çalışmada, ürün performans risklerinin ve finansal
risklerin, herhangi bir online alışverişle çok ilişkili olduğu belirtilmiştir. Müşteriler,
internetten satın almalarda genel olarak risk algılamaktadır. Ayrıca, online
alışverişten hoşlanmayan büyük bir kesim tüketicinin olduğu söylenmekte, bunun
nedeni ise bilgi gizliliği endişesi olduğu düşünülmektedir (Bhatnagar ve Ghose,
2004).
Forsythe ve arkadaşları (2006), online alışverişlerde genel olarak algılanan üç tür
risk olduğunu söylemektedir. Bunlar: finansal risk, ürün riski ve
kolaylık/elverişlilik riski şeklinde ifade edilebilir.
Son olarak, 2012 yılında yapılmış bir çalışmada ise; online alışveriş sıklığı arttıkça,
maddi risk algılaması ile alışveriş sürecinin kendisine yönelik risk algılamalarının
azalacağı; online alışverişte yapılan harcama tutarı arttıkça da maddi risk
algılamasının azalacağı tespit edilmiştir. Araştırma bulgularının bir diğeri,
internetten alışveriş yapmayan katılımcıların, internetten alışveriş yapan
katılımcılara göre, online alışverişi daha riskli olarak algılamakta olduklarıdır
(Altuğ ve Özhan, 2012).
3.2. Algılanan Risk Çeşitleri
Algılanan risk çeşitleri, birçok kaynakta farklı şekillerde görülmektedir. Bu
çalışmada ele alınan boyutlar aşağıdaki gibidir:


Finansal Risk: Tüketicilerin hem maddi hem de maddi olmayan varlıklarını
içermektedir. Bu, tüketicilerin yalnızca belirli miktarlarda para kaybetme
konusunda değil, aynı zamanda işlemde gerekli olan özel bilgileri kaybetme
konusunda oldukça endişeli oldukları anlamına gelmektedir (Ko vd.,
2004:24).
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Performans Riski: Bir ürünün tasarlandığı, tanıtıldığı şekilde çalışmaması ya
da işlev görememesi ve bundan dolayı beklenen faydaları sağlayamaması
olarak ifade edilmektedir (Featherman ve Pavlou, 2003:455).



Zaman Kaybı Riski: Satın alınan bir ürünün kendisinden ya da tüketiciden
kaynaklanan bir sıkıntı meydana geldiğinde, bu ürünün onarılması,
değiştirilmesi, ayarlanması için sarf edilen çaba ve süre olarak ifade
edilmektedir (Roselius, 1971:58).



Sosyal Risk: Bireyler, alışveriş yaptığında etrafındaki kişilerden
etkilenmektedir. Diğer bir ifade ile, kişi bir satın alma işlemi
gerçekleştirdiğinde yakınları tarafından beğenilmez ya da onaylanmaz ise,
bu durum sosyal risk olarak ifade edilebilmektedir (Yıldız, 2017:33).



Psikolojik Risk: Üreticinin seçim ya da performansının, tüketici iç huzuru ve
algılayışı üzerindeki olumsuz etkilerin meydana gelmesi durumu şeklinde
tanımlanmaktadır (Mitchell, 1992:27).



Fiziksel Risk: Tedarik ile ilgili temizlik ve kalite açısından olası endişeler
meydana gelebilmektedir. Bu bağlamda, satın alınması planlanan hizmetten
kaynaklanacak sağlık tehditleri, fiziksel risk olarak adlandırılmaktadır
(Ashford, Cuthbert ve Shani, 1999:61).



Kaynak Riski: Tüketicilerin, online satış yapan kişi veya kurumlara güven
duyması ve onlarla iş yapmaya ikna olması ile ilgili risklerdir (Hassan vd,
2006:141).

Yukarıda sıralanan riskler, internetten satın alma eylemini olumsuz yönde
etkilemektedir. Tam bu noktada, rekabet edebilmek adına işletmeler, rakipler
karşısında güçlü kalabilmeli ve online alışverişi iyi kavramalıdır. Bununla beraber,
diğer işletmelerin önüne geçebilmek için online satın almalarda algılanan riskleri
azaltıp, faydaları artırmalıdır (Tanrıkulu, 2020:4).
4. Araştırma Metedolojisi
4.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada, Şanlıurfa’da hazır giyim sektörü tüketicilerinin online algılanan risk
düzeylerinin online anlık satın alma davranışları üzerindeki etkisini belirlemektir.
Araştırmanın bir diğer amacı da online algılanan risk ve boyutları ile online anlık
satın alma davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemektir.
4.2. Örnekleme Süreci
Verilerin toplanmasında zaman, maliyet ve verilerin eskimesi gibi kısıtlar nedeni
ile örnekleme yoluna gidilmiş ve tesadüfi olmayan örneklem yöntemlerinden
kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın ana kütlesi Şanlıurfa’da
hazır giyim sektörü tüketicilerini kapsamaktadır. Verilerin toplanmasında,
kantitatif (nicel) veri toplama yöntemlerinden, online ve yüz yüze anket yöntemi
kullanılmıştır. Anketler 01.01.2020 ile 01.03.2020 tarihleri arasında üç ay süre ile
384 tüketiciye gönüllülük esasına göre uygulanmıştır.
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4.3. Veri Toplama Yöntemi ve Aracı
Araştırma için gerekli olan birincil veriler, anket metodu uygulanarak toplanmıştır.
Araştırma için hazırlanan anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Erel
(2008) tarafından “İnternetten Alışverişlerde Algılanan Risk Üzerine Bir
Uygulama” isimli çalışmada kullanılan 21 maddelik algılanan risk ölçeği yer
almaktadır. İkinci bölümde, Hocaoğlu (2017) tarafından “Tüketicilerin Online Anlık
Satın Alma Davranışlarının Analizi: Özel Alışveriş Siteleri Üzerine Bir Uygulama”
isimli çalışmada kullanılan 7 maddelik online anlık satın alma ölçeği yer
almaktadır. Üçüncü bölümde ise, cinsiyet, medeni durum, yaş, ortalama gelir
düzeyi, eğitim düzeyini, internetten alışveriş yapma nedenleri, interneti kullanma
sıklığı ve internetten alışveriş yapma sıklığını belirlemeye yönelik 8 kişisel soru
yer almaktadır. Ölçekler 5'li likert ile ölçülmüştür.
4.4. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Şekil 1. Araştırmanın Modeli

Finansal Risk

Performans Riski
Zaman Kaybı Riski

Sosyal Risk

Online Anlık Satın Alma

Psikolojik Risk

Fiziksel Risk

Kaynak Riski

Araştırmanın modeli doğrultusunda geliştirilen hipotezler şu şekildedir:
H1: Şanlıurfa’da yaşayan hazır giyim sektörü tüketicilerinin online algıladıkları risk
düzeyi online anlık satın alma davranışlarını etkilemektedir.
H2: Şanlıurfa’da yaşayan hazır giyim sektörü tüketicilerinin online algıladıkları risk
düzeyi ile online anlık satın alma davranışları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H2a: Şanlıurfa’da yaşayan hazır giyim sektörü tüketicilerinin online algıladıkları
finansal risk düzeyi ile online anlık satın alma davranışları arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
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H2b: Şanlıurfa’da yaşayan hazır giyim sektörü tüketicilerinin online algıladıkları
performans risk düzeyi ile online anlık satın alma davranışları arasında anlamlı bir
ilişki vardır.
H2c: Şanlıurfa’da yaşayan hazır giyim sektörü tüketicilerinin online algıladıkları
zaman kaybı risk düzeyi ile online anlık satın alma davranışları arasında anlamlı bir
ilişki vardır.
H2d: Şanlıurfa’da yaşayan hazır giyim sektörü tüketicilerinin online algıladıkları
sosyal risk düzeyi ile online anlık satın alma davranışları arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
H2e: Şanlıurfa’da yaşayan hazır giyim sektörü tüketicilerinin online algıladıkları
psikolojik risk düzeyi ile online anlık satın alma davranışları arasında anlamlı bir
ilişki vardır.
H2f: Şanlıurfa’da yaşayan hazır giyim sektörü tüketicilerinin online algıladıkları
fiziksel risk düzeyi ile online anlık satın alma davranışları arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
H2g: Şanlıurfa’da yaşayan hazır giyim sektörü tüketicilerinin online algıladıkları
kaynak risk düzeyi ile online anlık satın alma davranışları arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
4.5. Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical PackageforSocialSciences) for
Windows 25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken
tanımlayıcı istatistiksel metotları kullanılmıştır. Verilerde normal dağılıma
uygunluk Q-Q Plot çizimi ile incelenmiştir. Ayrıca, kullanılan verilerin normal
dağılım göstermesi çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±3 arasında olmasına
bağlıdır. Normal dağılım uygunluk normallik testleri ve basıklık çarpıklık değerleri
ile kontrol edilmiştir. Veriler değerlendirildiğinde normal dağılım varsayımının
sağlandığı tespit edilmiştir.
Verilerin analizinde değişkenler arasındaki etkinin incelenmesi için regresyon
analizi yapılmıştır. Verilerin normal dağılım varsayımını sağladığı için sürekli
verilerde ilişkinin incelenmesi için Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan
testlerin ve sonuçların güvenilir olabilmesi için ölçeklerin güvenilir olması
gerekmektedir. Bu bağlamda ölçeklere ve alt boyutlara ilişkin güvenirlikler
Cronbach Alpha ile incelenmiştir. Ayrıca ölçeklere ilişkin açıklayıcı faktör analizi
yapılarak yapı geçerliliği test edilmiştir.
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4.6. Güvenilirlik Analizi
Faktör Adı
Online Algılanan Risk
Finansal Risk
Performans Riski
Zaman Kaybı Riski
Sosyal Risk
Psikolojik Risk
Fiziksel Risk
Kaynak Riski
Online Anlık Satın Alma

Tablo 1. Güvenirlilik Analizi Sonuçları
Cronbach's Alpha
,932
,778
,853
,863
,944
,857
,860
,929
,824

Madde Sayısı
21
3
3
3
3
3
3
3
7

Eğer; Cronbach Alpha değeri .00<α< .40 ölçek güvenilir değil, .40<α< .60 ölçeğin
güvenilirliği düşük, .60<α< .80 ölçek oldukça güvenilir ve .80 <α< 1.00 ölçek
yüksek derecede güvenilirdir yorumu yapılmaktadır (Arslan ve Nur, 2018:342). Bu
durumda kullanılan ölçeklerin yüksek derecede güvenilir olduğu tespit edilmiştir.
4.7. Açıklayıcı Faktör Analizi
Tablo 2. Online Satın Alma Davranışına Yönelik Değişkenlere İlişkin KMO Örneklem Yeterliliği
Ölçeği ve Bartlett Küresellik Testi Değeri
KMO
,884
Bartlett Küresellik Testi
Yaklaşık Ki-Kare
1396,144
Df.
21
Sig.
,000

Tablo 2’de, KMO değeri (0,884) ve Bartlett testi Significance = 0,000 olduğundan ve
p<0.05 koşulunu sağlamasından dolayı verilerin faktör analizi için uygun olduğuna
karar verilmiştir. Analiz sonucunda, online anlık satın alma ölçeğindeki ifadelerin
tek boyutta toplandığı görülmüştür.
Tablo 3. Online Anlık Satın Alma Davranışını Ölçmeye Yönelik Değişkenlere İlişkin Faktör Analizi
Sonuçları
Ölçek
Yük
Açıklanan
Maddeler
Alt Boyutları
Değerleri
Varyans (%)
Bu sitelerdeki çekici ürünleri anında alırım.
,648
İnternette alışverişim esnasında çekici ürünleri çok
,774
Online Anlık düşünmeden alırım.
İnternette alışverişim esnasında aslında satın almak
Satın Alma
,674
istemediğim ürünleri almaya yatkınımdır.
72,361
Satın aldıktan sonra satın almamı düşünürüm.
,571
Bu sitelerde alışveriş yaparken satın almaya niyetli
,710
olmadığım ürünleri satın alırım.
Ben plansız satın alan bir insanım.
,806
Anında plansız satın alma çok eğlencelidir.
,983
Toplam Açıklanan Varyans (%): 72,361
Tablo 4. Online Algılanan Risk Düzeyine Yönelik Değişkenlere İlişkin KMO Örneklem Yeterliliği
Ölçeği ve Bartlett Küresellik Testi Değeri
KMO
,855
Bartlett Küresellik Testi
Yaklaşık Ki-Kare
7000,179
Df.
210
Sig.
,000
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Tablo 4’te, KMO değeri (0,855) ve Bartlett testi Significance = 0,000 olduğundan ve
p<0.05 koşulunu sağlamasından dolayı verilerin faktör analizi için uygun olduğuna
karar verilmiştir. Analiz sonucunda, online algılanan risk ölçeğindeki ifadelerin
yedi boyutta toplandığı görülmüştür.
Tablo 5. Online Algılanan Risk Düzeyini Ölçmeye Yönelik Ölçmeye Yönelik Değişkenlere İlişkin
Faktör Analizi Sonuçları
Ölçek
Yük
Açıklanan
Maddeler
Alt Boyutları
Değerleri Varyans (%)
Finansal Risk İnternetten alışveriş yaparsam, finansal kayıtlarımın
22,426
,583
yeterince korunamayabileceğinden endişelenirim
Bazı gizli maliyetlerin ortaya çıkabileceği düşüncesiyle,
internette satılan ürünlerin bana en son maliyeti konusunda
,649
endişelenirim.
İnternetten ürün sipariş ederken kredi kartı numaramı
,588
vermem güvenli değildir
Performans
İnternetten alışveriş sırasında, ürün satın almadan önce
16,051
,648
Riski
ürünü hissetmek ve denemek zordur. .
Ürünlerin kalite, boy, renk ve tarz gibi özelliklerini,
,724
internetteki resimlere bakarak anlamak zordur.
İnternetten alışverişte, bilgisayar ekranında görünen ürünle
bana ulaşacak ürünün aynı olmayabileceği konusunda
,704
endişelenirim
Zaman Kaybı İnternetten satın aldığım ürünlerin bana zamanında
13,112
,774
Riski
ulaştırılacağı konusunda endişelenirim.
İnternet üzerinden satın alınan ürünlerde, sipariş ile ulaşma
,757
zamanı arasındaki zaman kaybı konusunda endişelenirim.
İnternetten satın aldığım bir ürünü firmaya iade edersem
,672
çok fazla zaman kaybedebilirim.
Sosyal Risk
İnternetten bir ürün satın alırsam, arkadaşlarımın daha
12,060
,790
havalı olduğumu düşünebileceklerine inanırım.
İnternetten bir ürün satın alırsam, arkadaşlarımın bana
,813
daha fazla saygı duyabileceklerini düşünürüm
Ürünleri internet yoluyla satın alırsam, bazı arkadaşlarım
,779
gösteriş yaptığımı düşünebilirler.
Psikolojik
İnternetten alışveriş yapma düşüncesi beni rahatsız eder.
,671
7,558
Risk
İnternetten alışveriş yapma düşüncesi beni gereksiz yere
,772
gergin yapar.
İnternetten alışveriş çok fazla sosyal izolasyona neden
,624
olacaktır.
Fiziksel Risk İnternetten alışveriş yaparken bilgisayarıma virüs
6,579
,595
girmesinden korkarım.
İnternetten alışveriş sırasında bilgisayar ekranına sık
bakmam nedeniyle gözlerimin bozulabileceğinden
,655
endişelenirim
İnternetten alışveriş yaparken karpal tünel sendromuna (el
bileğinin sürekli tekrarlanan işlerde kullanılması sonucu
,702
elin ortasındaki sinirin baskı altında kalması) kapılmaktan
endişe duyarım.
Kaynak Riski Bazı online firmaların saygınlığını tespit etmek zordur.
,817
6,941
Bazı online firmaların dürüstlüğü ve inanılırlığı konusunda
,906
endişelenirim.
Bazı online firmaların güvenilirliğini ve uzmanlığını tespit
,917
etmek zordur.
Toplam Açıklanan Varyans (%): 84,727

12

Arslan, B. & Tanrıkulu, E. (2021). The Effect of Consumers’ Online Perceived Risk
Levels on Online Impulsive Buying Behavior

4.8. Demografik Bulgular
Tablo 6. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Medeni Durum

Yaş

Eğitim Durumu

Aylık Gelir Durumu

Kadın
Erkek
Evli
Bekar
18-28
29-38
39-48
49-58
58 ve üzeri
İlköğretim
Lise
Ön lisans
Lisans
Lisansüstü
2500 TL ve altı
25011 TL- 4000 TL
4001 TL- 5500TL
5501 TL- 7000 TL
7001 TL ve üzeri

n
214
170
166
218
118
101
94
30
41
36
31
57
171
89
109
80
96
45
54

%
55,7
44,3
43,2
56,8
30,7
26,3
24,5
7,8
10,7
9,4
8,1
14,8
44,5
23,2
28,4
20,8
25,0
11,7
14,1

Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo
6’da verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde araştırmaya konu olan tüketicilerin
%55,7’si kadın %44,3’ü erkek; %43,2’si evli ve %56,8’i bekar bireylerden
oluşmaktadır. Katılımcıların %30,7’sinin 18-28 yaş aralığında olduğu; %44,5’inin
lisans eğitim düzeyinde olduğu; %28,4’ünün 2500 TL ve altında gelire sahip
olduğu görülmektedir.
Tablo 7. Katılımcıların İnternetten Satın Alma Yapma Nedenleri
n
Rahatlık ve kolaylık
236
Bol seçenek
124
Zaman kazandırması
113
Fiyat avantajı
161
Farklı ödeme seçenekleri
19

%
61,5
32,3
29,4
41,9
4,9

Araştırmaya katılan tüketicilerin internetten satın alım yapma nedenleri
incelendiğinde %61,5’inin rahatlık ve kolaylık için, %32,3’ünün bol seçenekli
olduğu için, %29,4’ünün zaman kazandırdığı için, %41,9’unun fiyat avantajı
sağladığı için ve %4,9’unun farklı ödeme seçeneklerinden dolayı internetten satın
alım yaptıklarını ifade etmişlerdir.
Tablo 8. Katılımcıların İnterneti Kaç Yıldır Kullandıklarına Dair Dağılımları
n
0-1 yıl
36
2-3 yıl
33
4-5 yıl
58
6-7 yıl
38
7 yıldan fazla
219

%
9,4
8,6
15,1
9,9
57,0

Araştırmaya katılan tüketicilerin %9,4’ü 0-1 yıl, %8,6’sı 2-3 yıl, %15,1’i 4-5 yıl,
%9,9’u 6-7 yıl ve %57’si 7 yıldan daha fazladır internet kullandıklarını
belirtmişlerdir.
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Tablo 9. Katılımcıların Haftalık İnternetten Satın Alım Yapma Sıklığına Dair Dağılımları
n
%
1-5 saat arası
47
12,2
6-10 saat arası
63
16,4
11-15 saat arası
97
25,3
16-20 saat arası
49
12,8
21 ve üstü saat
128
33,3

Araştırmaya katılan tüketicilerin haftalık internetten satın alım sıklığı
incelendiğinde katılımcıların %12,2’si 1-5 saat arası, %16,4’ü 6-10 saat arası,
%25,3’ü 11-15 saat arası, %12,8’i 16-20 saat arası ve %33,3’ü 21 ve üstü saat
haftalık internetten satın alım yaptıklarını ifade etmişlerdir.
4.9. Hipotezlerin Test Edilmesi
H1: Şanlıurfa’da yaşayan hazır giyim sektörü tüketicilerinin online algıladıkları risk
düzeyi online anlık satın alma davranışlarını etkilemektedir.
Tablo 10. Online Algılanan Riskin Online Anlık Satın Alma Davranışına Etkisini Belirlemeye Yönelik
Çoklu Regresyon Analizi Sonucu
Standardized
Bağımlı Değişken: Online
Unstandardized Coefficients
Coefficients
Anlık Satın Alma
t
Sig.
Davranışı
B
Std. Error
Beta
(Constant)
1,855
,154
12,073
,000
Online Algılanan
,271
,046
,289
5,910
,000
Risk
Finansal Risk
-,043
,055
-,058
-,776
,438
Performans Riski
,299
,051
,387
5,890
,000
Zaman Kaybı
-,116
,045
-,168
-2,567
,011
Riski
Sosyal Risk
,097
,043
,151
2,230
,026
Psikolojik Risk
-,034
,047
-,053
-,721
,471
Fiziksel Risk
-,026
,049
-,041
-,535
,593
Kaynak Riski
,223
,037
,328
6,104
,000
R:0,475 R2:0,225 Düzeltilmiş R2:0,211 F:15,629 p:0,000

Online algılanan risk ve alt boyutlarının online anlık satın alma davranışı
üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda
online algılanan riskin (t:5,910, p:0,000) ve boyutlarından performans riski
(t:5,890, p:0,000), sosyal risk (t:2,230, p:0,026) ve kaynak riskinin (t:6,104,
p:0,000) online anlık satın alma davranışı üzerinde pozitif yönde etkili olduğu ve
zaman kaybı riski boyutunun (t:-2,567, p:0,011) online anlık satın alma üzerinde
negatif yönde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. H1 hipotezi desteklendi.
H2: Şanlıurfa’da yaşayan hazır giyim sektörü tüketicilerinin online algıladıkları risk
düzeyi ile online anlık satın alma davranışları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H2a: Şanlıurfa’da yaşayan hazır giyim sektörü tüketicilerinin online algıladıkları
finansal risk düzeyi ile online anlık satın alma davranışları arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
H2b: Şanlıurfa’da yaşayan hazır giyim sektörü tüketicilerinin online algıladıkları
performans risk düzeyi ile online anlık satın alma davranışları arasında anlamlı bir
ilişki vardır.
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H2c: Şanlıurfa’da yaşayan hazır giyim sektörü tüketicilerinin online algıladıkları
zaman kaybı risk düzeyi ile online anlık satın alma davranışları arasında anlamlı bir
ilişki vardır.
H2d: Şanlıurfa’da yaşayan hazır giyim sektörü tüketicilerinin online algıladıkları
sosyal risk düzeyi ile online anlık satın alma davranışları arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
H2e: Şanlıurfa’da yaşayan hazır giyim sektörü tüketicilerinin online algıladıkları
psikolojik risk düzeyi ile online anlık satın alma davranışları arasında anlamlı bir
ilişki vardır.
H2f: Şanlıurfa’da yaşayan hazır giyim sektörü tüketicilerinin online algıladıkları
fiziksel risk düzeyi ile online anlık satın alma davranışları arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
H2g: Şanlıurfa’da yaşayan hazır giyim sektörü tüketicilerinin online algıladıkları
kaynak risk düzeyi ile online anlık satın alma davranışları arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
Tablo 11. Online Algılanan Risk ve Alt Boyutları ile Online Anlık Satın Alma Davranışı Arasındaki
İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Pearson Korelasyon Analizi Sonucu
Online Anlık Satın Alma
Pearson Correlation
,289**
Online Algılanan Risk
Sig. (2-tailed)
,000
N
384
Pearson Correlation
,231**
Finansal Risk
Sig. (2-tailed)
,000
N
384
Pearson Correlation
,364**
Performans Riski
Sig. (2-tailed)
,000
N
384
Pearson Correlation
,184**
Zaman Kaybı Riski
Sig. (2-tailed)
,000
N
384
Pearson Correlation
,107*
Sosyal Risk
Sig. (2-tailed)
,036
N
384
Pearson Correlation
,106*
Psikolojik Risk
Sig. (2-tailed)
,039
N
384
Pearson Correlation
,143**
Fiziksel Risk
Sig. (2-tailed)
,005
N
384
Pearson Correlation
,380**
Kaynak Riski
Sig. (2-tailed)
,000
N
384
**. Korelasyon 0.01 düzeyinde önemlidir (2 kuyruklu).
*. Korelasyon 0.05 düzeyinde önemlidir (2 kuyruklu).

Katılımcıların online algılanan risk ve boyutları ile online anlık satın alma
davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan pearson korelasyon analizi
sonucunda finansal risk, zaman kaybı riski, sosyal risk, psikolojik risk ve fiziksel
risk ile online anlık satın alma arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki vardır. Ayrıca
online algılanan risk, performans riski ve kaynak riski arasında düşük ve pozitif bir
Journal of Strategic Research in Social Science, 2021, 7 (1), 1-22.
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ilişki olduğu sonucu da elde edilmiştir. Korelasyon katsayısı yani r 0,00-0,25
arasında ise çok zayıf, 0,26-0,49 arasında ise düşük, 0,50- 0,69 arasında ise orta,
0,70-0,89 arasında ise güçlü ve 0,90-1,00 arasında ise çok güçlü bir ilişki olduğu
yorumu yapılabilir (Arslan, 2018:108; Küçük, Arslan ve Nur, 2018:53; Nur, Arslan
ve Küçük, 2020:18). H2 hipotezi desteklendi.
5. Sonuç ve Öneriler
İnternet, ürün bilgisi araştırma, ürün karşılaştırması yapma ve ürün satın alma
noktalarında tüketiciye kolaylık sağlayan bir araçtır. Günümüz rekabet
koşullarında işletmeler rekabet avantajı sağlayabilmek için internet üzerinden de
faaliyetlerini yürütmek durumunda kalmaktadırlar. Literatürde yer alan çalışmalar
incelendiğinde tüketicilerin internette alışveriş yapmaya yönelik tutumlarının
olumlu olduğunu ve internet üzerinden alım yapan tüketicilerin gün geçtikçe
arttığını göstermektedir. Bütün bu olumlu gelişmelerin yanı sıra internetten
yapılan alışverişlerin yoğun olmadığı görülmektedir. Literatürdeki bazı
çalışmalarda, tüketicilerin internetten algıladıkları riskler nedeniyle online satın
alımın yavaş gelişim gösterdiği ifade edilmiştir. Bu noktadan hareketle bu
çalışmanın amacı, Şanlıurfa'daki hazır giyim sektörü tüketicilerinin online algılana
risk düzeylerinin online anlık satın alma davranışlarını etkileyip etkilemediğini
belirlemektir. Çalışmanın bir diğer amacı da online algılanan risk ve boyutları ile
online anlık satın alma arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaçla hazırlanan
anket online ve yüz yüze olarak Şanlıurfa’daki hazır giyim sektörü tüketicisi olan
384 bireye gönüllülük esasına göre uygulanmıştır.
Çalışmada verilerin normal dağılımlı olup olmadığına yönelik yapılan analizler
sonucunda verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmada yer alan
online algılanan risk ve online anlık satın alma ölçeklerinin güvenirliliklerini
belirlemek için Cronbach Alpha Analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda,
çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliğinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca çalışmada yer alan ölçeklere ilişkin açıklayıcı faktör analizi yapılarak yapı
geçerliliği test edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda, online algılanan risk
ölçeğindeki ifadelerin yedi boyutta ve online anlık satın alma ölçeğindeki ifadelerin
ise tek boyutta toplandığı belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans analizi
yapılmıştır. Analiz sonucunda araştırmaya konu olan tüketicilerin %55,7’sinin
kadın %44,3’ünün erkek; %43,2’sinin evli ve %56,8’inin bekar olduğu; %30,7’sinin
18-28 yaş aralığında olduğu; %44,5’inin lisans eğitim düzeyinde olduğu;
%28,4’ünün 2500 TL ve altında gelire sahip olduğu görülmektedir.
Araştırmaya katılan tüketicilerin internetten satın alım yapma nedenleri
incelendiğinde %61,5’inin rahatlık ve kolaylık için, %32,3’ünün bol seçenekli
olduğu için, %29,4’ünün zaman kazandırdığı için, %41,9’unun fiyat avantajı
sağladığı için ve %4,9’unun farklı ödeme seçeneklerinden dolayı internetten satın
alım yaptıkları tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan tüketicilerin %9,4’ünün 0-1
yıl, %8,6’sının 2-3 yıl, %15,1’inin 4-5 yıl, %9,9’unun 6-7 yıl ve %57’sinin ise 7
yıldan daha fazladır internet kullandıkları belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların
%12,2’sinin 1-5 saat arası, %16,4’ünün 6-10 saat arası, %25,3’ünün 11-15 saat
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arası, %12,8’inin 16-20 saat arası ve %33,3’ünün 21 ve üstü saat haftalık
internetten satın alım yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Online algılanan risk ve alt boyutlarının online anlık satın alma davranışı
üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda
online algılanan riskin ve boyutlarından performans riski, sosyal risk ve kaynak
riskinin online anlık satın alma davranışı üzerinde pozitif yönde etkili olduğu ve
zaman kaybı riski boyutunun online anlık satın alma üzerinde negatif yönde etkili
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Katılımcıların online algılanan risk ve boyutları ile online anlık satın alma
davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan pearson korelasyon analizi
sonucunda finansal risk, zaman kaybı riski, sosyal risk, psikolojik risk ve fiziksel
risk ile online anlık satın alma arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki olduğu; online
algılanan risk, performans riski ve kaynak riski arasında düşük ve pozitif bir ilişki
olduğu sonucu elde edilmiştir.
Bu çalışmanın kısıtları kolayda örnekleme yöntemi ile araştırmanın hazır giyim
tüketicileri üzerinde yapılmış olmasıdır. Sonraki çalışmalarda farklı sektörlerde,
farklı örneklem grupları üzerinde farklı yöntemler kullanılarak yapılması
sonuçların genelleştirilebilmesi açısından önem arz etmektedir. Ayrıca bu
çalışmada online anlık satın alma davranışı online algılanan risk ve boyutları ile
açıklanmaya çalışılmıştır. Sonraki çalışmalarda farklı değişkenler ile online anlık
satın alma davranışları arasındaki ilişkiler incelenebilir. Araştırmanın bilimsel
katkısı, bu çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda pazarlama
uygulayıcılarına konuya ilişkin belirleyecekleri stratejilerde ve konuyla ilgili olan
akademisyenlere yapacakları çalışmalarda rehberlik edilecek olmasıdır.
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