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FİDAN, Hüseyin, Asimetrik Bilginin Elektronik Ticaret Üzerindeki Etkileri ve 

Tüketici Güveni Üzerine Bir Uygulama, Doktora Tezi, Isparta, 2014 

 

 

ÖZET 

İnternetle birlikte gelişen iletişim teknolojileri son zamanlarda ticari anlamda 
önemli gelişmelere yol açmıştır. İnternetle birlikte şekillenen elektronik ortamdaki 
piyasalar üzerinden ticari işlemlerin yapılması, ticarete bambaşka bir boyut 
kazandırmıştır. Elektronik ticaretin piyasa yapısı ve işleyiş biçiminden dolayı güven 
kavramı geleneksel piyasalarda olduğundan daha önemli hale gelmektedir. 
Elektronik ticarette yer alan her süreç güven çerçevesinde şekillenmektedir.   

E-ticarette yer alan bilgi kaynaklı sorunlar internet üzerinden ürün satın alma 
noktasında birçok endişeler ortaya çıkarmakta ve tüketicilerin elektronik ticaretten 
uzak durmalarına neden olmaktadır. Bu sorunların başında ise elektronik ticarette 
satıcıya avantaj sağlayan, alıcı ve satıcı arasındaki bilgi asimetrisi gelmektedir. 
Asimetrik bilgiden kaynaklanan problemler tüm piyasalarda olumsuz etkiler ortaya 
çıkardığı gibi elektronik ticareti de olumsuz etkilemektedir. Elektronik ticaretin 
güven çerçevesinde şekillendiği düşünüldüğünde, asimetrik bilgiden kaynaklanan 
problemlerin tüketici güveni üzerindeki etkileri elektronik ticaretin geleceği 
açısından önem kazanmaktadır.  

Bu tez çalışmasının amacı, asimetrik bilgi ve asimetrik bilgiden kaynaklanan 
problemler olan ters seçim ile ahlaki tehlikenin, elektronik ticaret ve tüketici güveni 
üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Bu kapsamda Göller Bölgesi’nde yer alan 3 
ayrı üniversitenin 9 ayrı biriminde öğrenim gören önlisans ve lisans öğrencilerine 
anket çalışması yapılmıştır. 638 öğrenciden elde edilen verilere faktör analizi ve 
regresyon analizi uygulanarak, ters seçim ve ahlaki tehlikenin tüketici güveni 
üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre ters seçim ve 
ahlaki tehlikenin, tüketicilerin kişisel güven eğilimleri üzerinde anlamlı negatif 
ilişkisinin olduğu belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler 

E-ticaret, Güven, Asimetrik Bilgi, Ters Seçim, Ahlaki Tehlike, Belirsizlik, 
Sanal Piyasa, İnternet 
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FİDAN, Hüseyin, Effects of Asymmetric Information on Electronic 

Commerce and an Application on Consumer Trust, PhD Thesis, Isparta, 2014 

 

 

ABSTRACT 

Communication technologies that growing by internet recently has led to 
significant improvements in the commercial sense.  The realization of commercial 
transactions in the electronic environment that shaped by internet technologies has 
brought totally different dimension to trading. Due to e-commerce's market structure 
and transaction form, concept of trust has become more important than in traditional 
markets. Each process in e-commerce is shaped by trust. 

Information based problems in electronic commerce is caused many concerns 
in consumers and stay away from e-commerce purchasing. The main problem 
between buyer and seller is information asymmetry that bringing advantages to the 
seller. As in all markets revealed negative impacts arising from asymmetric 
information problems are also adversely affect electronic commerce. Considering 
that e-commerce is shaped under the trust, effects of problems arising from 
asymmetric information on consumer's trust become more important in terms of the 
future of e-commerce. 

The purpose of the study, determining effects of asymmetric information on 
electronic commerce and determining effects of adverse selection and moral hazard 
problems that arising from the asymmetric information on consumer trust. 
Undergraduate and associate degree students in nine different units of three 
university in Göller Yöresi was applied a questionnaire study. Applying factor 
analysis and regression analysis to data obtained from 638 students, it was tried to 
determine the effects of adverse selection and moral hazard problems on consumer 
trust. According to the analysis results it was found that adverse selection and moral 
hazard have negatively significant effect on consumers' trust. 
 

Key Words 

E-commerce, Trust, Asymmetric Information, Adverse Selection, Moral 
Hazard, Uncertainty, Virtual Markets, Internet 
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GİRİŞ 

Teknolojik gelişmeler tarih boyunca insanlığın sosyal ve ekonomik yaşantısı 

üzerinde önemli değişiklikleri meydana getiren faktörlerin başında gelmektedir. 

Kağıdın bulunması, matbaanın icat edilmesi, buhar gücünün keşfedilmesi, elektriğin 

keşfedilmesi ve insanlık tarihinde dönüm noktaları oluşturan buna benzer birçok 

teknolojik ilerlemenin temelinde ise bilgi bulunmaktadır. Günümüzde bilgi temelinde 

yaşanan teknolojik gelişme ise insanlığın yaşam tarzını şekillendiren internettir. 

Taraflar arasında anlık bilgi paylaşımının yapılabilmesi hedefi ile askeri amaçlar için 

oluşturulan bu büyük bilgi ağının güncel hayatta ve ticari işlemlerde kullanılmaya 

başlanması, sosyal ve ekonomik ilişkilere farklı bakış açıları kazandırmıştır. 

Sayısal işlem yapan cihazların iletişimi amacıyla oluşturulan internet, 0 ve 

1’ler ile kodlanarak bilgilerin sayısallaştırıldığı ve sayısallaştırılan bu bilgilerle 

işlemlerin yapılabildiği elektronik bir ortamdır. Bu sebeple internet bünyesinde yer 

alacak her bilginin sayısal tanımlarının yapılması temel şarttır. Güncel hayatta 

yapılan işlemler, kullanılan nesneler ve bilgiler sayısallaştırılarak elektronik ortama 

başka bir deyişle sanal ortama aktarılabilmektedir. Örneğin bir ses bilgisinin, 

bilgisayar ortamında kullanılabilmesi, ses bilgilerinin sayısal tanımlarının 

yapılabilmesine bağlıdır. Benzer şekilde bir resmin bilgisayar ekranında 

görülebilmesi için 0 ve 1’ler ile kodlanması gerekmektedir. Diğer taraftan koku ve 

dokunma gibi halen sayısallaştırılamayan bilgilerin var olmasına karşın gelişen 

teknoloji ile birlikte bilgiler, süreçler ve araçlar genel olarak sanal ortama 

aktarılabilmektedir. İfade edilen sayısallaştırma süreci e-posta, e-dergi, e-kitap, e-

devlet, e-vergi, e-okul, e-para, e-fatura gibi yeni kavramlar ortaya çıkarmaktadır. 

Ticari işlemlerin yapıldığı piyasaların sanal ortama aktarıldığı bu süreçte, internet 

üzerinden ürün alım satımına imkan veren elektronik ticaret (e-ticaret), sanallaşan 

piyasalar ile ortaya çıkan kavramlardan biridir.   

E-ticaret, ürün araştırma sürecinden başlayıp, ürün teslim alınmasına kadar 

olan tüm ticari sürecin internet ortamında yapılabildiği bir ticaret biçimi olarak 

tanımlanabilir. İnternetin başlangıç dönemlerindeki güvenlik, gizlilik, kullanım 

karmaşıklığı gibi sorunlardan kaynaklanan yapısal problemlerden dolayı ticari 

işlemlerin internet üzerinden yapılmasında bazı kısıtlamalar bulunmaktaydı. MiniTel, 
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EDI, e-posta veya fax gibi cihazların kullanıldığı sistemlerin destek uygulamalara 

ihtiyaç duymaları sebebiyle e-ticaret tanımına uygun olmamaktadır. İnternet 

üzerinden etkileşimli bilgi kullanımına izin veren sistemlerinin ve güvenlik 

önlemlerinin geliştirilmesinin ardından, internetin daha geniş kitleler tarafından ticari 

amaçlar için kullanılabilme imkanı sağlanmıştır.   

İnternet üzerinden bilgi sunumunu ve bilgi elde edilmesini kolaylaştıran web 

teknolojileri 1990’lı yılların başlarından itibaren gelişmeye başlamıştır. İnternet 

üzerinden resim, görüntü ve ses aktarımının mümkün hale gelmesi ile internette 

kişiler arası etkileşim imkanlarının artması, web üzerinden ticari işlemlerin 

yapılabilmesi için uygun ortamı oluşturmuştur. Taraflar arasındaki bilgi alış verişinin 

şifrelenmesiyle güvenlik seviyesi arttırılan web teknolojisindeki bu gelişmeler 

sayesinde 1995 yılından itibaren web üzerinden e-ticaret işlemleri yapılmaya 

başlanmıştır.  

Başlangıçta bir saygınlık gösterisi olarak değerlendirilen internet sayfası 

sahipliği günümüzde sunmuş olduğu fırsatlar ve sürekli artan işlem hacmi ile 

firmaların bir zorunluluğu haline gelmiştir. Dünya genelinde bir milyara yakın 

kişinin e-ticaret üzerinden alış veriş yaptığı 2012 yılında dünya e-ticaret hacmi 800 

milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. 2013 e-ticaret hacminin ise bir trilyon doları 

geçmesi beklenmektedir. Her yıl büyüyen e-ticaret piyasası firmalar ve tüketicilerin 

gün geçtikçe daha fazla ilgisini çekmektedir. Alıcı ve satıcıların birbirleriyle internet 

sayfaları üzerinden etkileşim kurduğu e-ticaret, ilk kullanılmaya başladığı yıllardan 

itibaren tüm dünyada ilgi odağı haline gelmiştir. İnternet ile birlikte bilgiye, yeniliğe 

ve kişiselleştirmeye dayalı bir piyasa görünümündeki e-ticaret arama, menü ve firma 

kuruluş maliyetlerinde meydana getirdiği düşüşler ile coğrafi mesafelerin problem 

olmaktan çıktığı, bilgi kaynaklı problemlerin bulunmadığı etkin bir piyasa görünümü 

vermektedir. Bu sebeple e-ticaretin piyasa etkinliğinin yüksek olduğunu vurgulamak 

amacıyla sürtünmesiz ticaret veya kusursuza yakın piyasa olarak nitelenmektedir.  

İnternet kullanımının sunduğu avantajlar ve bilgiye erişim noktasında 

sağladığı imkanlar düşünüldüğünde, ilk bakışta e-ticaretin tam rekabet piyasasına 

yakın bir piyasa olduğu izlenimi uyanmaktadır. Bu düşünceler ise geleneksel 

piyasaların bilgi edinmeyle ilgili sınırlama ve maliyetlerinin internet teknolojisi 
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sayesinde ortadan kalkması, piyasa bilgilerinin gerçek zamanlı elde edilebilmesi, 

tüketicilerin tam bilgiye sahip olduğu, yoğun rekabetin yaşandığı ve tek fiyatın 

geçerli olduğu şeklinde öngörülerden kaynaklanmaktadır. (Ellison ve Ellison 

2005:148) Kusursuz piyasa öngörüsü e-ticaret işlemlerinin başlangıç yıllarında e-

ticaret üzerine dikkat çekmek amacıyla söylenmiş olabilir. Ancak günümüzde e-

ticaretin sürtünmesiz veya kusursuz piyasa olarak nitelendirildiği söylemlere 

rastlanılmamaktadır. E-ticaret, araştırma sürecinde kullanılan fiyat arama motorları 

sayesinde arama maliyetlerinin düşmesi, kullanılan veri tabanı alt yapısı ile her 

alanda sağlıklı eşleşmelerin yapılabilmesi, tüm bilgilere sürekli ulaşılabilme imkanı 

ile piyasayı tam rekabet piyasasına yaklaştıran unsurlara sahip olduğu gibi, piyasa 

aksaklıklarına neden olacak unsurlara da sahiptir. Alıcı ve satıcıların birbirlerini 

tanıyamamaları, alıcının ürünü teslim almadan önce kalitesine emin olamaması, 

ürünü teslim almadan önce ödeme yapması, ürün ile ilgili tüm içeriğin satıcıya bağlı 

olması, satıcının ürün hakkında eksik bilgi vermesi, teknolojik yetersizlikler, yüksek 

fiyat dağılımları, fiyat farklılaştırmaları ve monopol eğilimi gibi faktörler, e-ticaretin 

piyasa problemleri olup, e-ticareti kusursuz piyasadan uzaklaştıran unsurlardan 

birkaçıdır. Bu faktörler satıcının olası fırsatçı davranış riskini arttırarak tüketicilerin 

e-ticaret ile ilgili endişelerinin oluşmasına sebep olmaktadır. Tüketicilerin bu 

endişeleri ise e-ticaret işlemlerinin güven temelinde gerçekleşmesini 

gerektirmektedir. 

Güven kişilerin sosyal yaşantısı içerisinde merkezi bir rol oynar. Bilim dalları 

arasında oldukça farklı yaklaşımların olması sebebiyle güven kavramı oldukça geniş 

bir yelpazede incelenmekte ve güven kavramı üzerinde genel bir uzlaşı 

bulunmamaktadır. Çalışmalar incelendiğinde bu farklı yaklaşımların çoğunda bilgi, 

risk, belirsizlik ve beklenti gibi kavramların öne çıktığı görülmektedir.  Bu bağlamda 

güven, riskli durumlarda karşı taraftan emin olma beklentisi olarak 

tanımlanmaktadır.  

E-ticaret işlemlerinde alıcı ve satıcı arasındaki işlemlerde birçok risk söz 

konusu olmasından dolayı e-ticarette güven geleneksel ticarette olduğundan daha 

fazla önem taşımaktadır. Satıcı ile etkileşimin sadece internet sayfası üzerinden sanal 

ortamda olması, web sayfası üzerinde yer alan bilgilerin ve sistem yönetiminin 

sadece satıcı kontrolünde olması, gizlilik ve güvenlik unsurları, teknolojik sistemin 
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denetleme mekanizmasının bulunmaması gibi satıcı ve sistem kaynaklı 

belirsizliklerden dolayı e-ticaret, satıcıya ve sisteme güven duyulması üzerine 

şekillenmektedir. Bu sebeple e-ticaret üzerine yapılan çalışmalarda en yoğun olarak 

işlenen konu güvendir. E-ticaret literatüründe güven üzerine yapılan çalışmalar 

incelendiğinde yoğun olarak güven oluşumları üzerinde durulduğu, genellikle 

incelemelerin satıcı güveni ve teknolojik güven çerçevesinde yapıldığı 

görülmektedir. E-ticaret ve güven ilişkisini ortaya koyan psikoloji alanında yapılan 

çalışmaların kişisel eğilimler, pazarlama alanındaki çalışmaların alıcı-satıcı ilişkileri, 

yönetim bilişim sistemleri alanında yapılan çalışmaların sistem-insan etkileşimleri ve 

sosyoloji alanında yapılan çalışmaların ise kurumsal ilişkiler çerçevesinde yapıldığı 

görülmektedir. Bu açıdan e-ticarette tüketici kişisel güven eğilimlerinin satıcı ve 

teknolojik faktörlerle birlikte incelenmesinin gerektiği ifade edilebilir. 

Taraflardan birinin diğerine göre daha fazla bilgiye sahip olduğu anlamına 

gelen asimetrik bilgi, alıcı ve satıcı arasındaki bilgi dengesizliğinden 

kaynaklanmaktadır. Akerlof’un (1970) çalışması ile piyasa üzerindeki etkileri ortaya 

konulan asimetrik bilgi problemlerinin, piyasadaki tüm ürünlerin kalitesiz olması ve 

piyasa başarısızlığı ile sonuçlanan bir sürece sebep olduğu ortaya konulmuştur. E-

ticarette bilgilerin satıcı tekelinde olduğu düşünüldüğünde e-ticarette yer alan tüm 

süreçlerin bilgi asimetrisi içinde gerçekleştiği ifade edilebilir. Alıcının eksik bilgiye 

sahip olması alıcının belirsizlik algısının artmasına sebep olmaktadır. Alıcı ve satıcı 

arasındaki bilgi asimetrisinden kaynaklanan belirsizlik ve risk algısı, alıcının e-

ticarete olan güvenini olumsuz etkileyerek, e-ticaret piyasa etkinliğini azaltmaktadır. 

Literatürde e-ticarette güveni olumsuz etkileyen faktörler belirsizlik ve algılanan risk 

çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu tez çalışmasında ise asimetrik bilginin e-

ticaretteki en büyük problem olduğundan hareketle, asimetrik bilgiden kaynaklanan 

ters seçim ve ahlaki tehlike problemlerinin e-ticaret güveni üzerindeki etkileri 

araştırılmaktadır. Belirsizlik ve risk kavramlarının eksik bilgiden kaynaklandığı 

düşünüldüğünde bu çalışma e-ticaret güveni üzerine yapılan daha önceki çalışmaları 

ileriye götürmektedir.  

Asimetrik bilginin e-ticaret üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacını 

taşıyan bu tez çalışmasında oluşturulan hipotezler, Göller Bölgesinde yer alan üç 

üniversitenin dokuz ayrı biriminde önlisans ve lisans seviyesinde öğrenim gören 
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öğrencilere anket uygulamasında toplanan veriler ile test edilecektir. E-ticarette 

güveni etkileyen faktörlerin tespit edilmesi amacıyla toplanan verilerin faktör analizi 

yapıldıktan sonra faktörler arasındaki ilişki seviyeleri çoklu regresyon analizi ile 

belirlenecektir.  

Çalışmanın birinci bölümünde bilgi, belirsizlik ve risk kavramları üzerine 

teorik incelemeler yapılmıştır. Kavramsal olarak bilginin temel alındığı bu bölümde 

bilginin tanımı, özellikleri ve bilgi tipleri ile ilgili incelemeler yapıldıktan sonra bilgi, 

belirsizlik ve risk kavramları arasındaki ilişkiler ortaya konularak, iktisatçıların bu 

kavramlara olan bakış açıları ve yapılan değerlendirmeler anlatılmıştır. Bu bölümün 

sonunda ise belirsizlik altında karar süreçleri ile ilgili çalışmalar ve geliştirilen 

modellere yer verilmiştir.     

İki kısımdan oluşan ikinci bölümün ilk kısmında bilgi kaynaklı bir sorun olan 

asimetrik bilgi ve asimetrik bilgiden kaynaklanan ters seçim ile ahlaki tehlike 

problemleri incelenmiştir. Bu bölümün ikinci kısmında ise güven konusu üzerinde 

durularak belirsizlik, risk ve güven arasındaki ilişkinin ortaya konulmasının 

ardından, ters seçim ve ahlaki tehlike problemlerinin güven ile ilişkisi incelenmiştir.  

Bilgi ekonomisi ve internetin anlatıldığı üçüncü bölümde ise bilginin üretim 

ve tüketim üzerine etkileri, bilgi ekonomisinin özellikleri ve bilgi ekonomisine geçiş 

süreci konu alınmıştır. Ayrıca bilgi ekonomisinin en önemli araçlarından biri olan 

internetin kavramsal olarak anlatıldığı bu bölümde genel olarak internetin teknolojik 

gelişimi incelenerek, büyüme, enflasyon, gelir düzeyi ve işsizlik gibi, etkilediği bazı 

makro değişkenler ile küreselleşme üzerinde durulmuştur. 

Çalışmanın dördüncü bölümünde, internet ile birlikte elektronik ortama 

aktarılan, başka bir deyişle sanal ortamda işleyen piyasalar incelenmiştir. Bu 

çerçevede sanal piyasadan neyin anlaşıldığı, internetin piyasalara kazandırdığı 

özellikler, işleyiş biçimleri ve piyasalar üzerindeki etkileri vurgulanarak, 

sanallaşmanın mal, para ve emek piyasasında meydana getirdiği değişiklikler ortaya 

konulmuştur. 

Beşinci bölümün ilk kısmında e-ticaretin kavramsal incelenmesinin ardından 

bu çalışmayla ilgili konular olan e-ticaretin piyasa yapısı ve piyasa etkinliği konuları 

anlatılmıştır. Bu bölümün ikinci kısmında ise e-ticaret piyasa yapısını ve etkinliğini 
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olumsuz etkileyen asimetrik bilgi problemleri incelenerek, e-ticarette neden asimetrik 

bilgi problemi bulunmaktadır sorusundan hareketle, e-ticarette asimetrik bilginin 

kaynakları tespit edilmiştir. Ayrıca ters seçim ve ahlaki tehlikenin e-ticaret 

üzerindeki etkileri belirlenerek, bu problemlerin etkilerini azaltmak için uygulanan 

çözümlerin yanı sıra yeni çözüm önerileri de sunulmuştur.   

Altıncı bölümde ise e-ticarette güven ile ilgili konulara yer verilmiştir. E-

ticarette güven üzerine olan literatürün incelenmesinin ardından e-ticaret açısından 

önemi geleneksel piyasalara göre karşılaştırılarak ortaya konulmuş ve güven 

eğilimini etkileyen faktörler tespit edilmiştir. Böylece son bölümde yapılacak olan 

uygulamaya teorik zemin hazırlanmıştır. 

Tezin son bölümünde ise asimetrik bilginin e-ticaret ve güven üzerindeki 

etkilerinin tespit edilmesi için yapılan analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre e-ticaretteki en önde gelen sorunun bilgi asimetrisi olduğu ve e-

ticaret güven eğilimi üzerinde ters seçim ve ahlaki tehlike problemlerinin etkileri 

tespit edilmiştir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

BİLGİ KAVRAMI VE BELİRSİZLİK 

 

Öngörülemeyen sonuçlar ve bilinmeyen durumlar ile ortaya çıkan belirsizlik, 

yaşanılan süreçlerde karşılaşılan sorunların temel kaynağıdır. Sonuçlar hakkında 

önceden tahmin yapılamaması, başka bir deyişle sonuçların belirsiz olması, 

süreçlerin etkinliği ile doğrudan ilişkilidir. Öngörü yapılamayışının nedeni ise 

yetersiz bilgi seviyesidir. Sonuçların belirsiz olması ise risk almayı gerektirir. Bu 

çerçevede belirsizlik, risk ve bilgi arasında sıkı bir ilişki söz konusudur. Bu sebeple 

çalışmanın ilk bölümünde bilginin kavramsal incelemesi yapıldıktan sonra ikinci 

kısımda belirsizlik ile risk ilişkisi üzerinde durularak, kişilerin karar sürecini 

araştıran karar teorileri çerçevesinde belirsizlik ve risk kavramları 

değerlendirilecektir.    

 

1.1. BİLGİ KAVRAMI 

İnsanlık tarihi kadar eski olan bilgi kavramı, ona sahip olan kişi veya topluma 

her zaman değer katan bir güç olmuştur. Bilginin güç olduğu söyleminin arkasındaki 

düşünce, bilgiye sahip olan kişilerin, bilgiye sahip olmayanlardan daha avantajlı 

durumda olacağını vurgulamaktadır. Bilgi, insanlığın gelişiminde önemli bir paya 

sahiptir. Çünkü insanları başarıya götüren bilinçli eylemler mutlaka bilgiye göre 

şekillenmektedir. (Öner 2005:7) Yaşamların refah içerisinde devam ettirilmesinde, 

davranışların belirlenmesinde, gelecek kararların şekillendirilmesinde ve bunlar gibi 

daha birçok yaşamsal konularda bilgi en önemli kavramdır. 

 

1.1.1. Bilginin Tanımı 

Gündelik hayatımızda çok sık kullandığımız bilgi kavramı, tanımlanması ve 

anlaşılması oldukça zor bir kavramdır. Ayrıca disiplinler arası bir kavram olması 

sebebiyle, farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Uçak’a göre sadece disiplinlere göre 

değil, bilginin tanımı zamana göre de değişmektedir. (2010:1) Günümüze kadar 
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gelen süreçte, bilgi kavramı üzerine net bir uzlaşının olmaması, bilgi kavramının 

disiplinler arası farklı tanımlarının yapılmasından ve zamana göre farklılıklar 

gösteren dinamik bir yapıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 

 

Tablo 1.1: Farklı Yaklaşımlara Göre Bilgi Tanımları 

Yaklaşım Araştırmacılar Tanım 

Rasyonalizm 

Sokrates 

Bilgi, akıl ve düşünme gücü ile oluşan inanışlardır. Tüm 
bilgilere ulaşmak için mantığımızı kullanmak yeterlidir. 
(justified truth beliefs) 

Platon 

Aristoteles 

Farabi 

Descartes 

Hegel 

Ampirizm 
John Locke Bilgi, deney ve gözlem sonucu oluşan fikirlerdir. Bilginin 

kaynağında sadece deney vardır. İnsan dogmatik bilgiye 
sahip değildir. (tabula rasa) David Hume 

Kritisizm Immanuel Kant 
Bilgi, mantıksallaştırılmış ve/veya gerekçelendirilmiş 
düşüncelerdir. Doğuştan bilgiye sahip olunabildiği gibi 
sonradan da bilgiye sahip olunabilir. (apriori - aposteriori) 

Kaynak: UNDESA, 2005:21-22’den uyarlanmıştır. 
 

Bilgi konusunda yapılan ilk yoğun çalışmalar felsefe alanında görülmektedir. 

Bilgi üzerine araştırmaların yapıldığı sosyolojinin bir dalı olan Epistemolojide çeşitli 

tanımlarının yapılmasına karşın genel olarak bilgi, bilen ile bilinen arasındaki ilişki 

olarak tanımlanmaktadır. (Öner 2005:9) Bilgi, filozoflar tarafından yoğun bir 

biçimde araştırılmasına karşın, bilgi kavramı üzerine uzlaşılan uygun bir tanım 

yoktur. (Önal 1993:331) Ayrıca bilginin ne olduğu sorusuna verilebilecek net bir 

cevap olmadığını da belirtmek gerekir. (Uçak, 2010:1-2) Latince “informo” 

kökeninden gelen bilgi kavramı üzerine sistemli yapılan ilk çalışmalar Platon ile 

başlar. Rasyonalizm savunucuları olan Platon, Sokrates, Aristoteles, Farabi, 

Descartes ve Hegel, bilginin kaynağının akıl olduğunu kabul ederler. (Öner 2005:10) 

Rasyonalizm görüşüne göre, bilgi edinmede akıl ve doğuştan gelen bilgiler önemli 

bir yer tutar ve doğru bilgiye ulaşmak için mantığın kullanılması yeterlidir.  
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Locke, bilgiye yalnız deney ile ulaşılabileceğini savunan ampirizm görüşünün 

kurucusudur. Rasyonalistlerin tersine ünlü tabula rasa benzetmesi ile ampirizm, insan 

zihninin doğuştan bilgiye sahip olmadığını ve boş bir levha gibi olduğunu savunur. 

İnsanın bilgiye sahip olması ise bu levha üzerine atılan çiziklerdir. Ampiriklerin 

diğer temsilcisi olan Hume ise bilgiyi, insan zihninde, duyulardan gelen verilerle 

oluşan genel fikirler olarak tanımlar. (UNDESA 2005:21)  

O halde bilgi akılcılıkta savunulan sağduyuya mı, yoksa ampirizmde 

savunulan gözleme mi dayanmalıdır? Akılcılık ve deneycilik arasındaki bu 

çatışmayı, her iki görüşü sentezleyerek son veren Kant ise insanın doğuştan bilgiye 

sahip olduğunu ve aynı zamanda deneyle de bilgiye sahip olabileceğini savunur. 

Günümüz bilgi felsefesinin temel yapısını şekillendiren Kant, deney ya da gözleme 

dayanmayan bilgiyi apriori, deney ve gözleme dayanan bilgiyi de aposteriori olarak 

tanımlamıştır. Apriori bilgiler mantıksal düşüncelerle, aposteriori bilgiler ise deney 

ve gözlemlerle gerekçelendirilirler. Bu sebeple bilgi, gerekçelendirilmiş ve/veya 

mantıksallaştırılmış inançlar olarak tanımlanmaktadır. (Audi 2003:3)  

  Ortaçağ döneminde bilgi kavramı üzerine yapılan akademik çalışmalar 

azalmış, ancak yirminci yüzyıldan sonra tekrar hız kazanmıştır. (Capurro ve 

Hjorland, 2003:353-355) Psikoloji, sosyoloji ve felsefe bilimlerinde bilgi üzerine 

yapılan çalışmaların yoğun olduğu görülmektedir. İktisatta ise bilgi kavramının 

incelenmesi, bu bilim dalları kadar eskiye dayanmaz. Bilgiye atıfta bulunan birçok 

iktisatçı olmasına rağmen, kavramsal incelemeler ancak yirminci yüzyılda 

başlamıştır. Ekonomik değişimlerin temel unsurlarından birinin de bilgi olduğunun 

farkına varan iktisatçılar, dışladıkları bilgi kavramına, yirminci yüzyıl başlarından 

itibaren analizlerinde yer vermeleri gerektiğini anlamışlardır. (Mokyr 2002:1)  

İktisatçılar genellikle bilginin tanımı üzerine değil, ekonomik teoriler 

içerisinde aldığı rol üzerinde durmuşlardır. Bilgi ile ilgili ilk iktisadi görüşler, 

bilginin bir mal olduğu yönündedir. Bu görüşe göre, bilgi transfer edilebilme, 

kullanılabilme ve katma değer eklenebilme özelliklerine sahip olduğu için iktisadi bir 

mal olarak kabul edilir. (Bates, 1985:380; Machlup, 1962:5) Bilgiyi ilk defa bir mal 

olarak tanımlayan düşünür Cicero’dur. (Özcan 2007:20) Arrow ise bilginin mal 
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olduğu görüşünü kabul etmekle birlikte, belirsizlik altında bunun mümkün olacağını 

ileri sürmektedir. (1963:946)  

Emek ve sermayenin yanı sıra, bilginin üretim faktörlerinden biri olarak 

kabul edildiği diğer görüşte, bilginin somutlaşmış hali olan teknoloji, analizlerde 

kullanılmaktadır. Teknolojik yenilik, nitelikli iş gücü ve büyüme çerçevesinde ele 

alınan bilgi, insan emeğinin zihinsel ürünü olarak kabul edilir. Bilgi, yenilik ve 

teknoloji, büyüme modellerinin temel unsuru olmuş, Solow, Lucas ve Romer gibi 

iktisatçılar, büyüme literatürünü bilgi çerçevesinde ele almışlardır. (Gürak, 2006:1-8) 

Bilginin milli geliri arttırdığı genel kabul görmüş bir kural haline gelmiştir. Bilginin 

içsel büyüme modellerinde en önemli faktör olduğunu belirten iktisatçılara göre, 

sınırsız büyüme bilgiyle artık mümkün hale gelmektedir. (Romer 1989:259) 

Teknolojinin kaynağı olan bilgiyi, ekonomideki gelişmenin motoru olarak 

tanımlayan Freeman ve Soete, bu görüşlerini, insanlığın büyümesini, sağlıkta, güçte 

ve bilgide gören Marshall’a dayandırırlar. (2003:3) Marshall bilgiyi üretimin en 

güçlü motoru olarak tanımlarken, Lucas’a göre bilgi ekonomik büyümenin itici 

gücüdür. (Taşcı ve Telli 2007:6) 

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte bilginin mevcut tanımlarına yeni 

tanımlar eklenmiştir. Verilerin bir anlam oluşturacak şekilde düzenlenmiş hali olarak 

tanımlanan bilgi, bazı araştırmacılar tarafından işlenmiş enformasyon olarak 

tanımlanmaktadır. (Canbek ve Sağıroğlu, 2006:166; Önal, 1993:335) İletişim 

teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte veri (data), enformasyon (information) ve 

bilgi (knowledge) kavramlarının tanımlanmasında bir karmaşa görülmektedir. 

(Gürak 2006:3) Karmaşa, bilgi kavramının ifade edilmesinde “information” ve 

“knowledge” terimlerinin ikisinin de kullanılmasından kaynaklanmaktadır.  

Duyuların kullanılması ile elde edilen verilerin akılda tutulması, 

gruplandırılması, tiplendirilmesi ve ilişkilendirilmesi ile enformasyona ulaşılır. 

Duyular yardımıyla gözleme dayanarak elde edilen verilerin gruplandırılması ve 

ilişkilendirilmesi ile oluşan enformasyonun bilgi haline dönüşebilmesi için ise insan 

aklında yorumlanması gerekmektedir. Bu çerçevede veri, enformasyon ve bilgi 

kavramlarının birbirine dönüşümü açısından sıkı bir ilişki söz konusudur. 

Enformasyon sonucu elde edilen bilgi, farklı bir zaman diliminde veya farklı bir 
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olguyu tanımlamada enformasyon ya da veri olabilir.  Bilginin bu denli dinamik bir 

yapıya sahip olmasının sebebi, bilginin sonraki bilgiler için kaynak 

alınabileceğindendir. 

Ekonomik işlemlerin yapıldığı alanlarda en uygun olanını seçmek, 

davranışsal bir olgudur. (Boulding 1966:7) Karar verme sürecinde, ihtiyacın 

doğmasından sonra gelen ilk aşama araştırma ve bilgi edinme aşamasıdır. (Akalın ve 

Dilek 2007:40) Kişiler karar süreci öncesinde veri ve enformasyon elde etmek için 

araştırma yaparlar. Kişinin bilgiye, akılda yorumlama sonucunda ulaştığı göz önüne 

alınırsa, karar verme, veri ve enformasyonların yorumlanması ile ulaşılan bilgi 

sonucunda gerçekleşir. Bu bağlamda, karar ile bilgi arasında yakın bir ilişki olduğu 

açıktır. 

Bilgi, kişinin mantıksal özelliğine bağlı olarak yapılan yorum sonucunda elde 

edildiğinden dolayı kişiye özgüdür. Kişilerin yorum ve anlama kapasiteleri, 

yaşadıkları çevre, algılama düzeyleri, tecrübeleri ve bilgi birikimleri gibi etmenler 

kişilere göre farklılık gösterir. Bu sebeple, kişilerin elde edeceği bilgiler farklı 

olacaktır. Enformasyon, aynı olsa bile, kişiler üzerindeki etkisi aynı olmayacaktır. 

Hatta aynı kişi, aynı enformasyonla farklı zaman dilimlerinde farklı bilgiye 

ulaşabilir. (Uçak 2010:714)  

Bazı iktisatçıların enformasyon ve bilgi ayrımı yapmak için sarf ettikleri 

olağanüstü çaba, kavram karmaşası oluşturmaktan ileriye gitmemektedir. Kavram 

karmaşası, konuyu felsefi alana taşıyarak konunun önemini azaltmakta ve literatürü 

asıl yönelmesi gereken konunun özünden uzaklaştırmaktadır.  

 

1.1.2. Bilginin Özellikleri 

Bilgi, günümüz toplumlarını etkileyen önemli unsurlardan biridir. Bilginin bu 

özelliği sadece günümüzde değil, insanlık tarihi boyunca bu şekilde olmuştur. 

Bilgiye sahip olan diğerlerine karşı güçlü olmuş, rekabetin ve üstünlüğün temelini 

bilgi oluşturmuştur. Bir başka deyişle bilgi stratejik bir değer haline gelmiştir. Bir 

varlığın stratejik olması için değerli, nadir, eşsiz ve ikame edilemez olmak üzere dört 

özelliğe sahip olması gerektiğini vurgulayan Bollinger ve Smith’ e göre bilgi bu 

özelliklerin hepsine sahiptir ve bu sebeple stratejik bir varlıktır. (2001:10) 
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Bilgi akıl ile yorumlanma sonucu ortaya çıktığı için kişiye özeldir. Kişi 

özelliklerinin farklı olmaları sebebiyle bilgi kişiler arasında değişken bir özellik 

göstermektedir. Ayrıca bilgi, kişiye göre değiştiği gibi zamanın şartlarına göre de 

değişiklik gösterir. Bilgideki sürekli değişimin olması bilgiye dinamik bir yapı 

kazandırmaktadır. Dinamik özelliğe sahip olan bilgi aynı zamanda dinamiklik 

kazandıran ve dinamikliği sürdüren bir kavramdır. 

Bilginin kullanılması ile bilgi azalmadığı gibi, kullanılarak yıpranması da söz 

konusu değildir. Stoklanması, bozulmadan saklanması ve çoğaltılması oldukça kolay 

ve maliyeti çok düşüktür. İktisatta en likit varlık olarak para kabul edilir. (Yavuz ve 

Tokucu 2006:157) Gelişen teknoloji ile birlikte bilginin hızlı biçim değiştirebilmesi, 

bilgiye paradan daha likit bir özellik kazandırmaktadır. Günümüz iletişim 

teknolojileri sayesinde bilgi hızlı ve maliyeti çok düşük bir biçimde iletilmektedir.1 

Bilginin diğer şahıslar tarafından kullanılması sonucu bilgi azalmaz. Bir 

başka deyişle bilginin tüketiminde rakipsizlik (nonrivalry) söz konusudur. Ayrıca 

bilgiye sahip olanların dışındaki kişiler tarafından kullanılması önlenemez. Bu 

yönüyle de bilgi dışarıda tutulamama (nonexcludable) özelliğine sahiptir. Ticari 

sırların olduğu bazı endüstrilerde bilgi dışarıda tutulma özelliğine sahiptir. Dışarıda 

tutulamama özelliğinin seviyesi olması sebebiyle bilgi saf olmayan kamusal mal 

olarak düşünülebilir. Telif hakkı ve patentler, bilgi ile ilgili bedavacılık sorununu 

ortadan kaldırmaktadır. Bu sebeple bilginin kamu malı olmadığını ileri süren 

iktisatçılar olmasına karşın, genel görüş, bilginin saf olmayan kamu malı olduğu 

yönündedir. (Stiglitz 1999:310) 

 

1.1.3. Bilgi Tipleri 

İlk çağlardan itibaren bilginin incelenmesi disiplinlere göre farklılık 

gösterdiği için, disiplinler bilgiyi farklı tiplere ayırmışlardır. Bilgi tiplerine ilk olarak 

epistemolojik yaklaşımlarda karşılaşılır. Bu yaklaşımlar genellikle bilginin kaynağı 

üzerinedir. Rasyonalizm ve Ampirizmde bilginin kaynağının sırasıyla akıl ve 

                                                           
1 Bilgi iletiminin düşük maliyetli olmasının yanı sıra, transferinin düşük maliyetle mümkün olmadığı 

bilgi de mevcuttur.  Hippel’in yapışkan bilgi (sticky information) olarak tanımladığı bu durum, 
bilginin yeni bir alanda işlenmesi, kullanılması ve transferinin maliyetli olduğu durumlarda söz 
konusudur. (1994:430) 
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gözleme dayandıran, zihinsel bilgi ve gözlemsel bilgi, ilk bilgi tipleri olarak kabul 

edilebilir.  

Bilginin sistematik olarak ilk incelenmesini yapan ve bilgi tiplerini ilk 

tanımlayan kişi Kant’tır. “Critique of Pure Reason” isimli çalışmasında Kant, tüm 

bilginin deneyimle (experience) başlamasına rağmen, tüm bilginin deneyimle ortaya 

çıktığı manasına gelmediğini belirtmiştir. (Kant 2009) O halde bilgi deney ve 

gözleme dayandığı gibi deney ve gözleme dayanmayan bilgi de mevcuttur. Bu 

bağlamda Kant bilgiyi apriori ve aposteriori olarak ikiye ayırır. Deney, deneyim ve 

gözleme dayanmayan bilgiyi apriori olarak tanımlayan Kant, deney, deneyim ve 

gözleme dayanan bilgiyi de aposteriori olarak tanımlar. 

Felsefede genel olarak kişisel bilgi, işlemsel bilgi ve önermesel bilgi olmak 

üzere bilgi üç kategoriye ayrılır. (Jong ve Ferguson 1996:106) Toplum bilimciler de 

bilgiyi ruhsal, kültürel ve eylemsel bilgi olmak üzere üç tipe ayırırlar. (Scheller 

1980:26) Bilgi tiplerine yönelik bir başka sınıflandırma ise Polanyi tarafından ortaya 

atılan ve “anlattığımızdan daha fazlasını biliyoruz” cümlesi ile özdeşleşen açık bilgi 

ve örtük bilgidir. (UNDESA 2005:21) İsteyen herkesin ulaşabileceği bilgi tipini 

belirleyen açık bilgi, iletilebilir, tasnif edilebilir, kodlanabilir bilgi olarak 

tanımlanmaktadır. Kişisel deneyimlerden kaynaklanan sezgi, duygu, inanç ve 

değerleri içeren bilgi tipi olarak tanımlanan örtük bilgi, aynı zamanda açık bilginin 

üretilmesinde kullanılmaktadır. (Güçlü ve Sotirofski 2006:354) 

İktisat literatüründe bilgiyi en geniş biçimde analiz eden çalışma, Fritz 

Machlup tarafından yapılan, “The production and distribution of knowledge in the 

United States” isimli çalışmadır. Bu çalışmasında Machlup, bilen ve bilinen 

arasındaki ilişkiyi temel alarak bilginin beş sınıfı olduğunu belirtmektedir. Bu 

sınıflar; uygulamalı bilgiler, entelektüel bilgiler, önemsiz sohbet bilgileri, ruhsal 

bilgiler ve istenmeyen bilgilerdir. (Machlup, 1962:20-22) 

 

1.1.4. Bilginin Önemi 

Bilgi ve bilgiye bağlı olarak teknoloji, insanlık tarihinin başlangıcından 

itibaren, insan yaşantısında etkin rol almaktadır. Bilginin önemi ancak ve ancak 

bilginin yayılımına bağlıdır. Çünkü bilgi yayıldıkça etkinliği artar. Yirminci yüzyılın 
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başlarından itibaren iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ile birlikte, 

bilginin transfer edilebilme imkanları artmış ve günümüzde bilgi daha önemli bir 

kavram haline gelmiştir. Sosyal bilimciler, bilginin hemen hemen her yönüyle 

ilgilenmelerine rağmen çok az konuda fikir birliğine sahiptirler. Bilginin önemini 

gösteren ve fikir birliğine varılan temel konu, bilimsel devrimlere yol açan buluşların 

ve keşiflerin, bilgi ile mümkün olduğu düşüncesidir. (Mokyr 2002:1)  

Bilginin ekonomi için önemli olduğu yeni bir fikir değildir. Gelişmekte olan 

birçok ülke, refah düzeylerini arttırmak için, sahip oldukları bilgi birikimlerini 

arttırma yoluna girmişlerdir. Bilginin açıkça en önemli rekabet gücü olduğunu gören 

ülkeler, ekonomik işleyişlerini bilgiye göre düzenlemektedirler. Ülkelerin kalkınma 

sürecinde bilginin oynadığı rolü görmek için Dünya Bankasın 2007 yılında yapmış 

olduğu bir çalışmada yer verdiği grafiği incelememiz yeterli olacaktır. Şekil 1.1’de 

Güney Kore ve Gana milli gelirlerinin 2005 yılına kadar olan son 50 yıldaki 

artışlarını gösteren grafikte, iki ülke arasındaki milli gelir artışındaki fark açıkça 

görülmektedir.  

 

Şekil 1.1: Güney Kore ve Gana’nın 50 Yıllık Milli Gelir Seviyeleri 

 

 Kaynak:World Bank Report 2007:4 
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Piyasada faaliyet gösteren firmalar açısından bilgi sermayedir. (Drucker 

1994:184) Bilgi ayakta durmak, gelişmek ve başarılı olmak isteyen firmalar için kilit 

unsurdur. Küçük, orta ya da büyük ölçekte firmaların hepsinin piyasa değerlerini 

bilgi arttırır. (Tiwana 2000:72) Google firmasının kuruluş aşamasında fiziki 

sermayesi birkaç milyon dolar iken şuan ki piyasa değeri 131 milyar doları 

geçmiştir2. Kullanıcılarla etkileşim için sadece beyaz bir sayfa ve bir bilgi giriş alanı 

kullanan firmanın web sayfasının arkasındaki değer, sahip olduğu bilgi birikimidir. 

Bilginin bir firmaya bu kadar değer katmasının nedeni bilginin firmaya artan 

verimlerde getiri sağlamasıdır. Endüstriyel ölçek ekonomilerinde değer artışı dereceli 

ve doğrusaldır. Bunun anlamı düşük çaba düşük getiri, yüksek çaba yüksek getiri 

sağlar. Diğer taraftan bilginin kullanıldığı ekonomilerde ise değer artışı üsseldir. 

Küçük bir çaba diğer süreçleri tetikleyerek kartopu etkisini oluşturur. (Kelly 

1999:12) Örneğin, sayısal ürünlerin, ilk üründen sonraki marjinal maliyetlerinin 

neredeyse sıfır olması ve bilginin dağıtım maliyetlerinin çok düşük olması, sayısal 

mal endüstrisindeki firmalara önemli avantajlar sunmaktadır. 

 Bilginin önemi ile ilgili diğer konu ise bilginin karar vermedeki etkisidir. 

Karar verme, birden fazla seçenekler arasından birini tercih etmektir. Bu 

seçeneklerden hangisinin tercih edileceği ise bilgi ile mümkündür. Kararı, geleceğin 

algılanan görüntülerinin arasından seçim olarak tanımlayan Boulding’e göre seçimde 

kullanılacak bilgi, geçmişteki bilgi girişlerinden türetilir. (1966:7) Başka bir deyişle 

karar verme sürecinde bilgi birikimi önemli bir rol oynar. Bu sebeple karar 

birimlerinin sahip olduğu bilgi seviyesi, karar için yeterli düzeyde olması gerekir. 

 

1.1.5. İktisadi Çerçevede Bilgi Kavramı 

Neredeyse tüm iktisat kitaplarında tüketici teorisi, esneklikler, piyasalar veya 

firma teorisi gibi konulara rastlamak mümkündür. Ancak çoğu kitapta bilgi 

kavramından ya hiç bahsedilmez ya da çok az değinilir. İktisat literatürünün bilgi 

kavramına verdiği önemi ortaya koyan bu durum, iktisatçıların bilgi kavramı 

üzerinde fazla çaba harcamadıklarının da bir göstergesidir. Bilgi kavramının 

kitaplarda yer almayışının sebebi olarak, bilginin oldukça zor ve farklı bir kavram 

                                                           
2 NASDAQ verilerine göre 22.05.2011 tarihli piyasa değeri 
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olmasına bağlayan Beaulier, bu kavramın sadece yüksek seviyeli iktisat eğitiminin 

konularından biri olabileceğini savunmuştur. (2008:9) Tablo 1.2’de sunulan bilgi 

üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında, bazı iktisatçıların, bilginin ekonomik 

işlemlerdeki öneminin farkında oldukları söylenebilir. Ancak büyük bir çoğunluğu 

bilgi kavramından uzak durmayı seçmişlerdir. Bu bağlamda Penrose’un (1995) 

iktisatçıların bilgi kavramından uzak durma sebebini belirtirken kullandığı “kaygan” 

tespiti oldukça yerindedir. 

 

 “…İktisatçılar elbette iktisadi süreçler içinde bilginin oynadığı gittikçe artan 
baskın rolün farkındadırlar, ancak çoğunluğu bilgi kavramını ele alınamayacak 
kadar kaygan bulur…”(Penrose 1995:68) 
 

Penrose’un yaklaşımına göre bilgi kavramının oldukça kaygan yapıda olması, 

zor anlaşılmasına, iktisatçıların bu kavramdan uzak durmasına ve analizlerinde yer 

vermemelerine sebep olmaktadır. Ancak iktisatçıların bilgi kavramını dışlayarak 

oluşturdukları analiz ortamı, Foray’ın tabiri ile “konforlu dünya” gerçek hayattan 

oldukça uzaktır. (2004:6) Bu ise iktisatçıları gerçeklikten soyutlamakta ve sadece 

kendilerine ait ancak eksik bir bakış açısına sahip bir ortam oluşturmaktadır.    

1450 ile 1750 yılları arasını bilgi patlaması dönemi olarak niteleyen Burke, 

özellikle yayınların daha ucuz ve daha erişebilir hale gelmesine sebep olan 

matbaanın keşfedilmesinin, bilgi patlaması döneminde etkin rol oynadığını 

belirtmektedir. (2007:527) Bilgi patlaması süreci birçok bilim dalını olumlu 

etkilemişken, iktisadın, bilgi kavramını, tam bilgi varsayımı ile dışlamış olması 

düşündürücüdür. Tüm bilim dallarında bilginin kattığı değeri anlayan bilim adamları, 

bilim dallarına yeni ufuklar açarken, bilgi patlaması sürecinden iktisat biliminin, 

diğer bilim dalları düzeyinde etkilenmediği belirtilebilir. Çünkü iktisadın ilgilendiği 

konuları bilgi etkilememektedir. Herkes her şeyi bildiğinden dolayı iktisat için bilgi 

bir avantaj unsuru değildir. Gerçek hayatla asla bağdaşmayan bu yaklaşımı Hayek 

“utanç veren sırrımız” olarak ifade etmekte ve iktisadın bilgi kavramına bakış açısını 

net olarak ortaya koymaktadır. (1948:46) Her şeyi bilen ekonomik insan, analizlerin 

kolaylaştırılması açısından iktisada konforlu bir dünya inşa etmiş, ancak iktisatçıları 

gerçek hayattan soyutlandıkları bir ortama iteklemiştir.  
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Tablo 1.2: İktisat Literatüründe Bilgi Üzerine Yapılan Önemli Çalışmalar 

Yazar Çalışmanın Adı ve Tarihi Çalışmanın Bilgi Teması Çalışmanın Bilgi Çerçevesinde Katkıları 

Carl Menger 

Principles of Economics, 1871 Belirsizlik Bir üretim sürecinin çıktıları, çıktı miktarı ve çıktı kalitesi olmak 
üzere iki belirsizliğe sahiptir. Miktar bilgisi ve kalite bilgisi kişilerin 
iktisadi belirsizlikleri önünde en önemli faktörlerdir. Teknoloji ve 
medeniyet ilerlese dahi bu belirsizlikler her zaman söz konusu 
olacaktır. 

John Maynard Keynes 

A Treatise on Probability, 1921 Belirsizlik ve beklentiler Geleceğin bilgisi kimsede olmadığı için iktisadi işlemlere belirsizlik 
hakimdir. Belirsizlikten dolayı yatırımlar beklentiler çerçevesinde 
şekillenir. Belirsizlik olasılık ve istatistiksel hesaplamalar yoluyla 
tespit edilemez. Kısaca belirsizlik sayısal olarak hesaplanamaz. 
Kişilerin belirsizlik ortamında alacağı kararlarına, hayvani içgüdü 
(animal spirits) olarak tanımlanan para kazanma hırsları yön 
vermektedir.  

Frank Knight 
Risk, Uncertainty and Profit, 1921 Belirsizlik ve risk ayrımı Belirsizlik ölçülemez ancak sayısal olarak olasılık hesabı ile miktarı 

belirlenebilecek belirsizlik mevcuttur. Belirsizliğin bu ölçülebilen 
bölümü risk olarak adlandırılır. 

Friedrich A. Von 
Hayek 

The Use of Knowledge in 
Society, 1945 

Toplumda bilgi yapısı, tam 
bilgi, eksik bilgi 

Toplumda bilgi bir kişinin veya bir grubun tekelinde değildir. Sosyal 
yapı içerisinde dağınık bir durumdadır. Bilginin tamamına sahip 
olunması mümkün olmadığı için tam bilgi yerine eksik bilgi söz 
konusudur. Ayrıca kişiye özel kimsenin bilmediği bilgilerin varlığı 
sebebiyle, uygulanan politikalar etkinsizdir. 

George J. Stigler 

The Economics of Information, 
1961 

Belirsizlik ve araştırma 
(search) 

Belirsizlikten kaçınmak isteyen tüketici fiyat araştırması ile ürünlerin 
fiyatları ile ilgili bilgi edinmeye çalışır. Ticari işlemlerde belirsizilk 
altında karar verme fiyata göre yapılır. Çalışmada ürün kalitesi ile 
belirsizliklerin tam olarak kavramsallaşmadığı öne sürülerek ihmal 
edilmiştir. 

Fritz Machlup 

The Production and Distribution 
of Knowledge in the United 
States, 1962 

Bilgi ve ekonomik etkileri Bilgi, uygulamalı, entelektüel, önemsiz, ruhsal ve istenmeyen bilgiler 
olarak beş grup altında toplanmaktadır. Uygulamalı bilgiler içerisinde 
yer alan teknik bilgi, ekonomide verimlilik artışına sebep olmaktadır. 
Bilginin ekonomi üzerindeki etkileri araştırılarak ilk defa literatürde 
“bilgi ekonomisi” terimi kullanılmıştır. Bilginin milli gelir üzerindeki 
etkisinin hesaplandığı literatürdeki ilk çalışmadır.  
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Keneth J. Arrow 
Uncertainty and The Welfare 
Economics of Medical Care, 1963 

Eksik bilgi, bilgi asimetrisi 
ve belirsizlik 

İnsanlar arasında bilgi farklılıkları söz konusudur. Bazı bilgilerin 
karmaşık yapısından dolayı bu kaçınılmazdır. Kişiler arasındaki bilgi 
asimetrisi, iktisadi işlemleri şekillendirir. Örneğin tıp bilgisinin 
karmaşıklığı sebebiyle hasta ve doktor arasındaki ilişki eksik bilgi ile 
şekillenir. Temel sorun hastanın, kaliteli tedavi hizmeti alıp 
almayacağı üzerine yaşadığı belirsizliktir.    

Phillip Nelson 

Information and Consumer 
Behavior, 1970 

Belirsizlik, fiyat ve kalite Belirsizlik anında tüketiciler ürünün fiyatının yanı sıra ürün kalitesini 
de araştırırlar. Ürün kalitesi üzerine belirsizlikler de tüketiciler 
tarafından dikkate alınır. Ancak kalite belirsizliği fiyat 
belirsizliğinden farklıdır. Araştırma yapılsa dahi kalite bilgisine 
ulaşılamayacak mallar vardır. Deneyim malı olarak adlandırılan bu 
malların kaliteleri kullanıldıktan sonra anlaşılır. 

George A. Akerlof 

The Market for "Lemons": 
Quality Uncertainty and the 
Market Mechanism, 1970 

Asimetrik Bilgi Piyasada eksik bilgiden kaynaklanan alıcılar ve satıcılar arasındaki 
bilgi asimetrisi piyasayı olumsuz etkiler. Piyasadaki ürünlerin 
kaliteleri ile ilgili eksik bilgi, kaliteli ürün seçiminde problemler 
oluşturur. Kalitesiz ürünler (limonlar), piyasada kaliteli ürün 
(cevherler) gibi aynı değerden işlem görür. Kaliteli ürünler piyasadan 
dışlanarak, piyasaya kalitesiz ürünler hakim olur. Bu süreç, piyasa 
başarısızlığı ile sonuçlanır. 

Michael Spence Job Market Signalling, 1973 

Asimetrik bilgi ve sinyal 
teorisi (Signalling) 

Piyasada yer alan asimetrik bilgi, istenen kalitenin bulunmasının 
önünde engeldir. Kaliteli yerine, kalitesiz ürün almak anlamına gelen 
ters seçim, emek piyasasında kaliteli işçilerin seçimi noktasında 
problem oluşturmaktadır. Kalifiye işçilerin seçiminde, işçilerin eğitim 
seviyeleri kalitelerini gösteren sinyaller olarak düşünülebilir. Yüksek 
eğitimli işçiler kaliteli işçilerdir.  

Joseph E. Stiglitz 
AssociationThe Theory of 
"Screening," Education, and the 
Distribution of Income, 1975 

Asimetrik bilgi, ayırt etme 
(Screening) 

Asimetrik bilgi ortamında, sahip olduğu bilgi sinyalinin dışarı 
verilmeyeceği durumlar olasıdır. Bu durumda eksik bilgisi olan taraf, 
karşı tarafın sahip olduğu bilgiyi açığa çıkarması için teşvik eder. 
Örneğin, bankadan kredi almak için yüksek faiz oranlarına razı olan 
müşteri muhtemelen, geri ödeme yapmayacak kalitesiz müşteridir. Bu 
durumda müşterilerin kaliteli ve kalitesiz ayırt edilmeksizin yüksek 
faiz oranları uygulanması etkinsizliğe sebep olur.  
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Bazı literatürlerde, iktisat biliminde bilginin öneminin vurgulanması, iktisat 

biliminin kurucusu olarak kabul edilen Adam Smith ile başladığı iddia edilir. Smith’e 

göre vasıflı ile vasıfsız emek arasındaki ücret farklılığının sebebi, zaman ve emek 

harcanarak yetiştirilen kişinin eğitilmesidir. (2004:116) Ücret farklılıklarını 

açıklamaya yönelik Smith’in bu yaklaşımında, ücret farklılığına kişinin kazandığı 

beşeri sermayenin sebep olduğu ve beşeri sermayenin temelinde, eğitim sonucu 

edinilen bilgi olduğu açıkça görülebilir. Adam Smith’in bu tespiti ile analizlerinin 

bilgiye dayandırıldığını söylemek hayali olabilir, ancak bilginin önemini vurguladığı 

açıktır. Gerçek dünyayla bağdaşmayan varsayımlarla Adam Smith tarafından 

dışlanmayan bilgi kavramı, Ricardo’nun tam bilgi varsayımı ile analizlerden 

dışlanmış, Neo-klasikler de geliştirdikleri modelleri tam bilgi varsayımı altında 

oluşturarak bu dışlama sürecine destek olmuşlardır. 

Aralarında Veblen, Marx, Schumpeter ve Marshall gibi iktisatçıların 

bulunduğu ondokuzuncu yüzyıl iktisatçıları, bilgi konusuyla ilgili detaylı analizler 

yapmamışlardır. Ancak inceledikleri konularda bilginin önemine ve etkilerine dolaylı 

olarak yer vermişlerdir.3 (Foray, 2004:1; Stiglitz, 2001:475) Bilginin analizler 

üzerindeki etkilerini ortaya koyan araştırmaları ve uzmanların uyarılarını ihmal eden 

Neo-klasik model, bilgiyi analizlere dahil etmek yerine, analizlerde tam bilgi 

varsayımını kabul eden iktisadi modeller üzerine odaklanmıştır. (Stiglitz 2001:475) 

Menger, Jevons ve Walras 1870’li yıllarda, marjinal değer teorisi 

çerçevesinde tüketim, talep ve fayda konularına yoğunlaşarak Neo-klasik okulunun 

temellerini oluşturmuşlardır. (Savaş 2007:583) Klasik okulun yeniden yorumlanması 

ve düzenlenmesi şeklinde tarif edilebilecek olan Neo-klasik kuramın en çok 

eleştirilen meşhur üç ilkesi; ekonomik insan (homo economicus), tam rekabet 

koşulları ve diğer şartların sabit alınması (ceterus paribus) varsayımlarıdır. 

Ekonomik insan varsayımı, Ricardo’dan itibaren hem klasik hem de Neo-klasik 

kuram içerisinde yer alır. Bu varsayıma göre kişiler fayda, firmalar da kar 

maksimizasyonu peşindedirler. Taraflar, ekonomik konulardaki her türlü bilgiye 

                                                           
3
 Veblen bilginin belirli bir grup ve kurumlardaki önemi üzerine, Marx sosyal bilgi birikimi ve 

teknolojik yöntemlerin etkileri üzerine, yaratıcı yıkım kavramı ile tanınan Schumpeter ise yaratıcı 
birikim olarak bilinen, firmalardaki bilgi birikiminin, büyümeye etkileri üzerine çalışmışlardır. 
(Aghion, 1992:323-324; Özcan, 2007:29; Soete, 1999:10)   
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sahiptir ve rasyoneldirler. Bilginin kusursuz olduğu varsayımı altında modellerin 

oluşturulduğu Neo-klasik dönemde, kişilerin tam bilgiye sahip oldukları kabul 

edilmiştir. İktisat bilimini gerçek hayattan tamamen dışlayan Neo-klasik 

varsayımlara karşı çıkan, hatta alaya alan iktisatçılar da olmuştur. Eleştiri yapanlar 

arasında Marshall da yer almış, üretimin motoru olarak nitelediği bilgi kavramı 

üzerine olan görüşleri, diğer Neo-klasikler tarafından dikkate alınmamıştır. 

1929 yılında başlayan büyük bunalıma çözüm bulamayan iktisat teorisyenleri, 

problemin sebeplerini açıklayabilmek için yoğun şekilde araştırma yapmaya 

başladılar. (Ünsal 2007:32) Yaklaşık bir asırdır uygulanan Neo-klasik sistemde bir 

şeyler çok ciddi olarak yanlıştı. (Stiglitz 2001:476)  İktisat literatüründe, bilginin 

detaylı ve yoğun bir şekilde incelenmeye başlaması da bu döneme rastlar4. Ludwing 

Von Mises, Alfred Shutz, Friedrich Von Hayek, Fritz Machlup ve Oskar 

Morgenstern farklı alanlarda, bilgi problemi ile ilgilenen iktisatçılardır. (Knudsen 

2004:46) Adı geçen bilim adamlarının hepsinin Avusturya ekolünden ve Mises’in 

öğrencileri olmaları oldukça ilgi çekicidir.5    

Yirminci yüzyılın en önde gelen iktisatçılarından olan Hayek, her iktisadi 

teoride bilgiye yer verilmesinin önemli olduğunu ilk defa ortaya koyan teorisyendir. 

(Boland 1998:1) Hayek 1937 ve 1945 yıllarında yayınladığı meşhur iki makalesi ile 

bilginin önemini açıkça ortaya koymaktadır. 1937 tarihinde yazdığı “Economics and 

Knowledge” isimli makalede kişilerin tam bilgiye sahip olmadıklarını, bunun 

imkansız olduğunu, bilginin toplumun geneline yayılmış ve kişilerin bilginin sadece 

bir kısmına sahip olduklarını belirtmektedir. (Hayek 1948:34-35) Kişilerin tam 

bilgiye sahip olamayacaklarını ileri sürerek, tam bilgi kuramına karşı çıkan Hayek, 

toplumdaki kişilerin farklı bilgiye sahip olmalarının iktisadi analizleri nasıl 

etkilediğini incelemiştir. Hayek’in 1945 yılında yazdığı diğer eseri olan “The use of 

knowledge in society” isimli makalesinde ise bilginin toplumda dağınık halde 

olduğunu belirten Hayek, literatürde ilk defa rastlanılan, zamana ve mekana ilişkin 

                                                           
4 Bazı yazarlara göre bilgi kavramının iktisat literatüründe incelenmeye başlanmasının sebebi olarak 

klasik ve Neo-klasik doktirinlerin büyük bunalıma çözüm getirememesi gösterilirken, bazı yazarlara 
göre de iletişim teknolojilerindeki gelişmeler gösterilmektedir. 

5 Avusturya ekolünün iktisat metodolojisine katkısı ve Avusturya ekolünden olan iktisatçıların 
katkıları hakkında daha detaylı bilgi için bakınız; Boettke(2002), Knudsen(2004), Leeson ve 
Boettke(2006). 
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şartların özel bilgisi olarak tanımladığı eşsiz bilginin, bireylere avantaj sağladığını 

ileri sürmektedir. (Hayek 1948:80-81) Hayek’in bireye avantaj sağlayan özel bilgi 

değerlendirmesi, taraflar arasındaki bilgi asimetrisini işaret etmektedir. 

Bilginin, piyasa işleyişinin tanımlanmasında kullanılan bir enstrüman 

olduğunu ve fiyat sisteminin bilgi çerçevesinde etkinliğini ortaya koyan Hayek, 

iktisatçılar için gerekli başlangıcı yapmıştır. Machlup ise bilginin ekonomi üzerinde 

etkili olduğunu açıkça ortaya koyan ve bilgi ekonomisi tanımını ilk defa kullanan 

iktisatçıdır. (Godin 2008:4; Foray 2004:2) Machlup’un bilgi üzerine olan çalışmaları 

geniş bir alanı kapsamaktadır. Özellikle bilgi ekonomisi teriminin 

kavramsallaşmasını sağlayan Machlup, karar verme probleminin teorik incelemesini 

de gerçekleştirmiştir. (Foray 2004:2) Machlup, 1962 yılında yayınlanmış olan 

çalışmasında, 1958 yılında Amerika’daki milli gelirin %29’unun toplam bilgi 

üretiminden kaynaklandığını ileri sürmektedir. (Machlup 1962:362) Bu değerin 

gerçeği ne kadar yansıttığı tartışılabilir. Ancak önemli olan çalışmanın sonucunda 

elde edilen oran değil, bilginin ekonomi üzerindeki etkisinin ölçülmesi üzerine 

yapılmış olan ilk çalışma olmasıdır. (Godin 2008:4) Buna benzer bir çalışmayı Porat 

(1977) Amerika’daki 1967 yılı verilerini kullanarak gerçekleştirmiş ve işçi 

ücretlerinin %53 ve milli gelirin %46’sının bilgiden kaynaklandığını ortaya 

koymuştur. 

Tam rekabetin, kaynakların optimal dağılımına ne ölçüde imkan 

verebileceğini sorgulayan Arrow ise sınırlı bilgiyi ve belirsizliği, tam rekabette 

piyasa başarısızlıklarının sebeplerinden biri olarak göstermektedir. (1959:2) Yeniliği 

ve teknik gelişmeyi, bilginin üretimine bağlayan Arrow, ekonomik gelişme 

içerisinde, teknik değişimin rolünü hiçbir iktisatçının reddetmeyeceğini 

belirtmektedir. (1963:155) Ayrıca tıbbi bakım endüstrisi üzerine yapmış olduğu 

çalışma ile risk, belirsizlik, ahlaki tehlike ve güven kavramlarını inceleyen Arrow, 

Hayek’in yapmış olduğu başlangıcı bir adım ileriye götüren iktisatçılardandır. Hayek 

ile paralel olarak toplumda bilginin eşit bir biçimde yayılmadığından hareket eden 

Arrow, eksik bilgiden dolayı yaşanacak problemleri belirsizlik ve risk çerçevesinde 

değerlendirmiştir. (Arrow 1963) 
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İktisatta bilgi literatüründeki bir başka önemli katkı Nobel ödüllü iktisatçılar 

George Akerlof, Micheal Spence ve Joseph Stiglitz’in başını çektiği asimetrik bilgi 

kuramıdır. (Rosser 2003:4) Asimetrik bilginin piyasa üzerindeki etkisini inceleyen 

Akerlof, asimetrik bilgi probleminin sonucunda, ikinci el araba piyasasının tamamına 

limon arabaların hakim olacağını ortaya koymuştur.  (Akerlof, 1970:489-490)  

Micheal Spence ise asimetrik bilgi sonucu oluşan ters seçim probleminin emek 

piyasasındaki etkilerini inceleyerek, ters seçimi azaltmak için kullanılabilecek sinyal 

teorisini literatüre kazandırmıştır. Emek piyasasında eğitimi, ters seçimi ortadan 

kaldırmak için sinyal aracı olarak kullanan Spence, bu yolla verimliliği düşük olan 

işçilerin tespit edilebileceğini savunmuştur. (1973:358) Akerlof ve Spence ile 

birlikte, eksik bilgi üzerine çalışmalarından dolayı Nobel ödülü alan diğer iktisatçı 

Joseph Stiglitz’dir. Stiglitz’de Akerlof gibi piyasa başarısızlığı ve bilgi asimetrisi 

arasındaki bağlantıyı ortaya koymuştur. (Boettke 2002:269) Stiglitz, ayırt etme 

(screening) teorisi ile asimetrik bilgi analizini biraz daha geliştirerek, sigorta 

sektöründe asimetrik bilginin, hem ters seçime hem de ahlaki tehlikeye sebep 

olduğunu belirtmiştir. (Rosser 2003:23) 

Bilgi, iktisat literatürünün kara kutusudur. (David ve Foray 2002:4) 

Varlığının, öneminin ve etkilerinin farkında olmalarına rağmen iktisatçılar, tam bilgi 

varsayımı ile kutunun üzerini örtmüşler ve analizlere yapacağı katkıları görmezden 

gelmişlerdir.  Bilginin önemini ve etkilerini ortaya koymaya çalışan Hayek, 

Machlup, Porat, Arrow, Akerlof, Spence ve Stiglitz gibi iktisatçılar, tam bilgi 

varsayımına karşı duruşun temsilcileri olarak öne çıkmaktadırlar. Tarafların aynı 

bilgiye ve bilginin tamamına sahip olması halinde, taraflar arasında belirsizlikten söz 

edilemez. Taraflar arasında bilgi farklılıklarının olduğunun düşünülmesi ile birlikte 

ortama eksik bilgi hakim olacaktır. Eksik bilginin olduğu her durumda ise belirsizlik 

söz konusudur.   

 

1.2. BELİRSİZLİK, RİSK VE KARAR PROBLEMİ 

Yirminci yüzyılın başlarında bilgi kavramının iktisadi analizlerde görülmeye 

başlanmasının ardından, aynı yüzyılın ortalarına doğru karar verme problemi ile 

birlikte belirsizlik kavramı analizlerde yer almaya başlamıştır. (Hansson 1994:6) 
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Bilgi eksikliğinin belirsizlikler ortaya çıkarmasından ve geleceğin ön görülemez 

olmasından hareket eden iktisatçılar, belirsizlik, risk ve karar verme çerçevesinde 

araştırmalar yapmışlardır. 

 

1.2.1. Belirsizlik ve Risk 

Benjamin Franklin’in “Hayatta kesin olan vergiler ve ölümdür, bunun 

dışındaki her şey belirsizdir.”  ünlü sözü belirsizlik kavramının hayatın her 

noktasında mevcut olduğunu ortaya koymaktadır. (Glimcher 2009:131) Klasik 

öğretide,  tüm bilgilere sahip olunduğu ve bu bilgileri etkin şekilde kullanıldığı 

varsayımı sebebiyle belirsizlik kavramı yoktur. Ancak Hayek (1937; 1948) ve 

Knight’ın (1921) vurguladığı gibi tüm bilgi kesinlikle bir kişi elinde bulunamaz. 

Başka bir deyişle kişiler kesinlikle toplumdaki bilginin tamamına sahip olamazlar, 

bilgi toplum geneline yayılmış haldedir. Kişiler tam bilgiye değil eksik bilgiye 

sahiptir ve eksik bilginin olduğu her yerde belirsizlik vardır. 

Bir başka açıdan kişiler bir sonraki gün, bir sonraki ay veya bir sonraki 

dönem alacakları kararları şekillendirmek için geleceği bilmek isterler. Gelecek 

tamamen belirsiz olduğu için gelecek olaylara dair beklenti oluştururlar. Belirsizlik 

anında kararlar, beklentiler çerçevesinde şekillenir. İktisadi süreçler, beklentilerin 

yönetiminden başka bir şey değildir. Bu bağlamda kişilerin karar verme süreçlerinde, 

beklentilerin oldukça önemli bir payı vardır. (Hanson 1994:47) 

Belirsizlik hayatın kendisinden kaynaklandığı için ihmal edilmesi hayatın 

eksik algılanmasına neden olur. Bu sebeple geleceğin belirsiz olmadığı, öngörülebilir 

olduğu düşüncesi tamamen hatalı bir varsayımdır. Bilgi edinilerek belirsizliğin 

ortadan kaldırılması mümkün olsa dahi, gelecek bilgisi gibi sahip olunamayacak 

bilgilerin varlığı sebebiyle, belirsizlik her zaman mevcut olacaktır. Bu durumu temel 

belirsizlik olarak tanımlayan Dequech’e göre, hiçbir bilgi tam ve kesin olamaz ve bu 

sebepten dolayı her durum için ortadan kaldırılamayan bir temel belirsizlik mutlaka 

söz konusudur. (1999:415-416) 

Belirsizlik durumunda, iktisadi karar birimleri, olayların beklentileri 

doğrultusunda gerçekleşmeyebileceği düşüncesi içindedirler. Bu bağlamda kişiler, 

alacakları kararlarının kendilerine zarar getirebileceğinin bilincinde olduklarından 
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dolayı, risk zarara uğrama tehlikesi olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle risk, 

iktisadi karar birimlerinin verecekleri kararlar sonucunda, ortaya çıkacak getiriyi 

olumsuz etkileyebilecek olayların gerçekleşme olasılığıdır. 

 

1.2.2. İktisatta Belirsizlik Ve Risk Kavramları 

Tam bilgi varsayımının kurucuları ve ödünsüz savunucuları Ricardo, Mill ve 

Bentham’ın klasik iktisada kazandırdıkları soyutlamacı analiz geleneği, Neo-

klasiklerde de devam ederek iktisadi modellerin çoğunu etkilemiştir. Belirsizlik 

kavramı bilgi ile beraber değerlendirildiğinden dolayı, klasik bakışın belirsizlik 

kavramı üzerine görüşünü tahmin etmek hiç zor değildir. Ekonomik insan her şeyi 

bildiği için belirsizlik kavramının klasik görüşte yer alması söz konusu değildir. 

İktisadi analizleri gerçek hayattan soyutlayan bu görüşlerin kaynağı olarak Ricardo, 

Mill ve Bentham’ın, Condorcet’ten esinlendiği ileri sürülmüştür. (Alada 2000:39) 

Hansson (1994) ve Merril’e (1985) göre ise Condorcet karar verme süreçleri üzerine 

çalışmalar yapan ilk filozof ve matematikçidir. Ayrıca Condorcet, seçim paradoksu 

olarak bilinen oylama örneğinde belirsizlik durumuna yer vermiştir.  Belirsizliğin 

bilgi eksikliğinden kaynaklandığı düşünülerse, Ricardo ve Mill’in, Condorcet’ten 

esinlendiği fikri üzerinde, soru işaretleri oluşmaktadır.  

Diğer taraftan Ricardo’nun emek değer teorisi çerçevesinde tam bilgi ve 

ekonomik insan varsayımı zorunluluktur. Çünkü fiyat oluşumunun sadece emek gibi 

somut bir insani olguya bağlanması, bu somut kavramı etkileyen tüm olguların 

soyutlanmasını gerektirmektedir. Her şeyin değer ölçütü olan emeğin değer 

ölçütünün değişmemesi gerekir. Bu sebeple Ricardo, bilgi gibi emeğe değer katacak 

veya değerini azaltacak her şeyi göz ardı etmiştir.  

Belirsizlik kavramının iktisat bilimine girmesi Richard Cantillon ile başlar. 

(Spengler 1954:286) Cantillon, bireylerin sınıflar açısından değerlendirilmesini 

yapan ilk iktisatçıdır. Toprak sahipleri, işçiler ve girişimciler olmak üzere üç sınıf 

tanımlayan Cantillon, girişimci sınıfından olanların belirsizlik içerisinde 

yaşadıklarını belirtmiştir. (Hebert 1985:273) Diğer taraftan Adam Smith’ in çok fazla 

bilinmeyen “Astronomi Tarihi” isimli eserinde yer verdiği, kişinin zihin karmaşası, 

belirsizlik ortamını tasvir etmektedir. (Alada 2000:17)  
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Avusturya okulundan olan marjinalist Karl Menger ise tam bilgi varsayımının 

analizlere kısıtlama getirdiğini savunarak, belirsizlik kavramına ilk olarak analizlerde 

yer veren iktisatçı olmuştur. Belirsizlik, Menger’in fikirlerinde merkezi bir rol oynar. 

Bir üretim sürecinin sonunda çıktıların, kalite ve miktar olmak üzere iki belirsizliğe 

sahip olduğunu ileri süren Menger, kalite ve miktar belirsizliklerinin, kişinin iktisadi 

belirsizliği içerisinde en önemli faktörler arasında olduğunu belirtmektedir. 

(2004:71) 

Birinci Dünya Savaşı’nın tüm dünyada oluşturduğu ekonomik durgunluk ve 

Neo-klasik görüşlerin, ekonomik sorunları çözmede yetersiz kalması sonucunda, 

iktisatçılar yeni arayışlara girmişlerdir. Menger’in belirsizlik konusuna 

araştırmacıların dikkatini çekmesi ile birlikte, yirminci yüzyıl başlarında belirsizlik 

kavramı üzerine oldukça yoğun çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Belirsizlik 

kavramının iktisadi temelleri ise Keynes ve Knight ile belirlenmiş, bu iktisatçıların 

sonrasında belirsizlik ve risk kavramları daha yoğun şekilde ele alınmıştır.  

Keynes’de belirsizlik kavramına ilk olarak, 1921 yılında yayınlamış olduğu 

“Olasılık Üzerine İnceleme” adlı eserinde rastlanmaktadır. (Rosser 2001:548) 

Geleceğin belirsiz olduğundan hareketle, yatırımcıların, yatırımların gelecekteki 

değerlerini tahmin edemeyeceklerini ve yatırımlarına beklentiler çerçevesinde yön 

vereceklerini belirten Keynes, yatırım talebi, likidite tercihi gibi temel fonksiyonlara 

beklentileri eklemiştir. Belirsizlik, Keynes’in iktisadi görüşlerinde merkezi temadır. 

(Fontana ve Gerrard 2004:621) Keynes için belirsizlik, olasılıkların sayısal olarak 

tespit edilemediği durumu ifade etmektedir. (Lawson 1988:48) Bir başka deyişle, 

Keynes’e göre belirsizliğin sayısal olarak ifadesi mümkün değildir. 

Beklentiler gelecek zamanla ilgilidir. Neo-klasik düşüncede zaman kavramı 

olmadığından dolayı beklentilere yer verilmemiştir. İktisat literatüründe ilk defa 

planlanan yatırım, planlanan tasarruf gibi değişkenlerle beklentilere yer veren 

Keynes, likidite tuzağı ile beklentilerin ne kadar etkili olabileceğini ortaya 

koymuştur. Kişilerin belirsizlik ortamında vereceği iktisadi kararları ise kişilerin para 

kazanma hırsını simgeleyen hayvani içgüdülerine (animal spirits) göre vereceklerini 

belirtmiştir. (Akerlof ve Shiller, 2009:3; Glimsher, 2009:2) 
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Keynes analizlerinde, beklentiler çerçevesinde belirsizlik kavramına yer 

vermiş ancak risk kavramına hiç değinmemiştir. Keynes ile aynı dönemde belirsizlik 

üzerine çalışmalar yapan Frank Knight, belirsizlik kavramını Keynes’ten farklı ele 

almıştır. Belirsizliğin sayısal olarak ölçülemeyeceğinin yanı sıra, apriori ve 

istatistiksel olarak ölçülebilecek belirsizliğin varlığını savunmuştur. Bu bağlamda, 

Keynes’ten farklı olarak, risk ve belirsizliği birbirinden ayırmış, riskin 

ölçülebileceğini ileri sürmüştür. (Akalın ve Dilek, 2007:35; Knight, 1921:11; 

Lawson, 1988:48) Risk kavramını, belirsizlik kavramından türeten Knight, riski 

ölçülebilen belirsizlik olarak tanımlamıştır. (Leroy ve Singell 1987:397) 

Belirsizliği, sayısal olarak ölçülemeyen durum olarak düşünenlerin 

karşısında, olasılığın sayısal olarak ölçülebilen durumu olarak düşünenler de vardır. 

1961 yılında John Muth tarafından geliştirilen ve mikro ekonomik düzeyde iktisat 

bilimine giren ünlü rasyonel beklentiler teorisi, klasik görüşün beklentilere bakış 

açısını yansıtır. Belirsizliğin sayısal olarak ölçülebilir olduğunu savunan bu teori 

daha sonra 1971 yılında Lucas tarafından makroekonomik çerçevede kullanılmıştır. 

Rasyonel beklentiler ilk anda, iktisatçılar tarafından dikkate değer bir hipotez olarak 

algılanmamıştır. Ancak, 1980’li yıllardan sonra özellikle Amerika’da 

makroekonomik çerçevede genel kabul gören yaklaşım olmaya ve arkasından birçok 

iktisatçıyı sürüklemeye başlayınca, başta Keynesyen iktisatçılar olmak üzere 

rasyonel beklentiler hipotezine karşı sesler artmaya başlamıştır. (Rosser 2001:547) 

Bazı Keynesyen iktisatçılar, Keynesyen fikirlerden hareketle, rasyonel 

beklentileri analizlerinde kullanmışlar, Keynes’ten farklı olarak bilgi asimetrisini ve 

belirsizliği ölçülebilir olarak ele almışlardır. (Paya, 2007:388; Yavuz ve Tokucu, 

2006:148) Yeni Keynesyen olarak adlandırılan bu iktisatçılar belirsizliğin varlığını 

kabul etmişler, ancak klasik görüşe yakın olan görüşleri ile belirsizliği büyük bir 

sorun olarak düşünmemişlerdir.  

Belirsizlik üzerine ilk kapsamlı analizler, Paul Davidson, Joan Rabinson ve 

George L. S. Shackle isimli iktisatçıların başı çektiği Post-keynesyenler tarafından 

yapılmıştır. (Fontana ve Gerrard 2004:620) Kişisel karar verme ve belirsizlik üzerine 

olan görüşleri ile Neo-klasik analize tamamen zıt bir duruş ortaya koyan Post-

keynesyenler, Neo-klasiklerden farklı olarak kişisel seçimlerin ve kararların kesinlik 
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değil, belirsizlik altında yapıldığını ileri sürmüşlerdir. Makroekonomik gerçeklerin 

kişisel seçimlerle şekillendiği varsayımında bulunan ve bu görüşün dayanak noktası 

olarak rasyonel beklentileri gören Neo-klasiklere karşı olarak Post-keysenyenler, 

makroekonomik gerçeklerin, belirsizlikler ile beraber ele alınması gerektiğini, 

belirsizlikler ve makroekonominin birbiriyle ilişkili düşünülmesi gerektiğini 

savunurlar. (Jespersen 2009:111) 

Belirsizlikten kaçınma ve beklentilerin oluşumu üzerine çalışmalar yapan 

Dequech, beklentilerin oluşumunda bilgi ve yaratıcılığın direk olarak etken olduğunu 

ve beklentileri, dolaylı olarak belirsizliğin etkilediğini vurgulamıştır. (Dequech, 

1999:418-419) Ayrıca Dequech belirsizlik algısının, Keynes’in hayvani içgüdüler 

kavramının yanı sıra bilgi ile de şekillendiğini belirterek, beklentiler ile belirsizlik 

arasındaki bağın bilgi ile kurulduğunu ileri sürmüştür. Bu bağlamda Keynes’in 

beklentiler ve güven ayrımını yapmadığını belirten Dequech’in, bilginin neden 

olduğu belirsizliğin, güven ile ilişkili olarak beklentileri etkilediği saptaması oldukça 

önemlidir.  

Bazı malların kullanılmadan hakkında bilgi edinilemeyeceğinden yola çıkan 

Kenneth Arrow, tıp sektörünü örnek vererek, piyasalarda belirsizliğin kaçınılmaz 

olduğunu belirtmiştir. Malların tüketilmeden, kaliteleri hakkında bilgiye sahip 

olunamayacağından dolayı, bilgi eksikliğinden kaynaklanan belirsizlikten kaçınmak 

için kişilerin kendilerini garantiye almak istemeleri, belirsizlik ve güven ilişkisinin 

ortaya çıkmasına yol açacaktır. (Arrow 1963:147) Sosyal karar verme alanında ilk 

çalışmaları6 yapan Arrow’un arkasından, Slovic ve Tversky (1974), MacCrimmon ve 

Larsson (1979) başta olmak üzere birçok araştırmacı, belirsizlik üzerine ciddi 

araştırmalar yapmışlardır. (Hansson 1994:81) Heath ve Tversky (1991) yapmış 

oldukları çalışmalarında, kişilerin daha fazla bilgiye sahip olmakla kendilerini yetkin 

hissetmeleri durumunda seçimlerini yaptıklarını kanıtlamışlardır. Kişilerin 

kendilerini yetkin hissetmeleri, karar vermek için uygun ortamın oluşmasından 

kaynaklanmamaktadır. Karar vermek için bulunulan durum şartlarında değişiklik 

yoktur. Yetkinlik, kişinin elde ettiği bilginin, sonucun kendisi açısından olumlu 

olacağına inancı arttırmasından kaynaklanmaktadır.  

                                                           
6 Modern sosyal seçim teorisinin sistemli olarak ilk incelemesini Kenneth Arrow 1951 yılında “Social 

Choice and Individual Values” isimli eserinde yapmıştır. 
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Belirsizlikten kaçınmak için tüketicinin malın fiyatı hakkında bilgi edinmeye 

çalıştığını belirten Stigler (1961) malların kaliteleri üzerine yapılan bilgi 

araştırmasını ihmal etmiştir.7 Piyasadaki malların fiyatlarını araştıran tüketicinin, bir 

mala ait tüm fiyatları öğrenmesinin imkânsız olduğunu öne süren Stigler, ayrıca bilgi 

toplama sürecinin artmasının, zaman ve maliyeti arttırdığını da belirtmiştir. 

(1961:224) Nelson ise Stigler’den farklı olarak, tüketicinin malın fiyatının yanı sıra, 

malın kalitesini de araştırdığını belirtmiştir. Belirsizlik çerçevesinde malları 

araştırma ve deneyim malları8 olarak iki gruba ayıran Nelson, tüketicinin 

kalitesinden emin olduğu birkaç marka üzerinde yoğunlaşma neticesinde piyasada 

monopol eğilimin artacağını ileri sürmüştür. (1970:311-321) Nelson’un bu tespiti 

monopol eğiliminin, piyasa büyüklüğüne göre firmalar çerçevesinde incelenmesine 

karşın yeni bir bakış açısı getirerek, monopol eğilimini tüketici davranışlarına göre 

inceleyerek, tüketici bazlı bir yaklaşım içermektedir. Bir başka deyişle, tüketici 

güveni piyasada monopol eğilim oluşturmaktadır. Nelson gibi Hey ve McKenna’ da 

malın fiyatının yanında malın kalitesinin de tüketici tarafından araştırıldığını 

belirtmiştir. Tüketicinin karar verirken karşılaştığı problemin iki aşamalı olduğunu 

öne süren Hey ve McKenna, tüketicinin ilk karşılaştığı problemin malın fiyatı, 

diğerinin ise malın kalitesi olduğunu vurgulamıştır. (1981:65-66)   

Son zamanlarda iktisatçıların belirsizlik üzerine yoğunlaştıkları konuların 

başında ise karar verme problemi gelmektedir. Günümüzde geleceğin belirsizliğini 

ortadan kaldırma ve etkilerini azaltmak için karmaşık yapıda istatistiksel olasılık 

analizleri yapan bilgisayar tabanlı, risk yönetimi ve karar destek sistemleri olarak 

bilinen modeller kullanılmaktadır. (Davidson 2009:7) 

 

 

                                                           
7 Stigler’in “The Economics of Information” isimli makalesinin sonuç kısmında, kalite kavramının 

ekonomi alanında henüz başarılı olarak tanımlanamadığını ileri sürerek, analizde kalite bilgisinin 
neden ihmal edildiğini açıklamaya çalışmıştır. Kalite belirsizliğinin, bazı iktisadi organizasyonlarla 
çözüme ulaştırılabileceğini belirten Stigler, kendisine Milton Friedman’ın ifade ettiği “ün” 
(reputation) kavramının bu bağlamda önemli olduğuna değinmiştir. 

8 Araştırma malları (Search goods), bilgi toplama sürecinde edinilen bilgiler ile hakkında her türlü 
özelliğin öğrenilebildiği mallardır. Bir kitabın kağıt yapısı, sayfa sayısı veya cilt durumu gibi 
özelliklerin öğrenilmesi, kitabın kalitesi hakkında her şeyin öğrenilmesi demektir. Deneyim malları 
(Experience goods) ise araştırma süreci sonrasında mal ile ilgili tüm bilgilerin öğrenilemediği 
mallardır. Deneyim malının kalitesi ancak onu kullanımdan sonra anlaşılabilir. Bir parfüm hakkında 
ne kadar araştırma yapılırsa yapılsın, parfümün koku kalitesi sadece ilk kullanımda anlaşılabilir. 
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1.2.3. Belirsizlik Ve Risk Altında Karar Problemi 

Karar teorisinin başlangıcı olarak, Pascal ve Fermat’ın 1654 yılında olasılık 

teorisi üzerine yaptıkları matematiksel çalışmalar olduğu kabul edilmektedir. 

(Glimcher 2009:146) Ancak modern karar teorisi farklı disiplinlerden katkılar ile 

yirminci yüz yılın ortalarından itibaren şekillenmeye başlamıştır. Başta iktisatçılar, 

psikologlar, sosyologlar, istatistikçiler ve son zamanlarda bilgisayar bilimlerinde 

yapılan çalışmalar ile karar teorisi disiplinler arası niteliğe kavuşmuştur.  

Kişilerin farklı alternatifler arasından tercih etme eylemi olarak tanımlanan 

karar verme süreci genel olarak niceliksel ve niteliksel olmak üzere iki yaklaşımla 

değerlendirilir. (Çil 2013:10) Niteliksel yaklaşım genellikle sayısal bilimler 

tarafından kullanılırken, karar verme sayısal yöntemlerle modellenmeye çalışılır. 

Niceliksel yaklaşım ise insan odaklı olup, psikoloji ve sosyoloji gibi sosyal bilimler 

tarafından kullanılmaktadır. Bu yaklaşıma göre, karar sürecinde insani unsurların 

değişimleri ve faktörleri ön plandadır. 

İktisattaki en temel problemlerden birisi de belirsizlik ortamında karar verme 

problemidir. Karar verme probleminin incelenmesine, problemin nereden 

kaynaklandığını tespit edilmesi ile başlamak doğru bir başlangıç noktası olacaktır. 

Tam bilgiye sahip olan karar birimleri, faydaları en üst düzeyde olacak biçimde karar 

verirler. Talep analizi için en önemli şart fayda fonksiyonudur. Talep analizinde 

faydanın sayısal olarak ölçülebileceği görüşü ile somutlaştırılan fayda fonksiyonu, 

fayda maksimizasyonu ile fiyatlara bağlanmıştır. (Abaan 1998:112) Neo-klasik 

tüketici ve firma teorisi tam bilgi varsayımını temel aldığı için, karar birimlerinin 

verecekleri kararlar, her türlü bilgiye tam olarak sahip oldukları çerçevesinde 

şekillenir. Sorun, fayda ve kar maksimizasyonu peşinde olan karar birimlerinin, eksik 

bilgiden kaynaklanan belirsizlik ortamında nasıl davranacakları noktasında 

başlamaktadır. Malların tüm özelliklerini bilmeyen tüketicilerin içerisinde bulunduğu 

belirsizlik, tüketicilerin harcamalarını kısma yönünde eğilimlerinin oluşmasına sebep 

olacaktır. (Filho ve Conceicao 2005:581) Benzer şekilde firmalar da ürettikleri 

malların tüm özelliklerinin tüketiciler tarafından bilinememesinden dolayı, düşük 

kalite mal üretme yoluna gideceklerdir. İktisadi etkinliği azaltan bu durumlar, aynı 

zamanda fayda ve kar maksimizasyonu ile çelişmektedir. Neo-klasik çerçevede, 
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karar birimlerinin belirsizlik anında tutarlı davranamayacaklarını ileri süren ve Paul 

Samuelson’un “sıradan Petersburg çelişkisi” olarak nitelediği ünlü St. Petersburg 

Paradoksu9 (SPP) temel alınarak bu problem irdelenmeye çalışılmıştır. 

1930’lu yılların başında, en ünlüleri Samuelson, Arrow ve Debreu olan bir 

grup iktisatçı, tüketici seçimi ve piyasadaki davranışlarının matematiksel yapısı 

üzerine araştırmaların yanı sıra, apriori temelli seçim öngörüsünün matematiksel 

modellemesi üzerine çalışmalar yapmışlardır. Neo-klasik görüşteki iktisatçıların 

ortak özelliği olan yoğun matematik kullanımı ile kişilerin ideal seçimleri üzerine 

odaklanan bu modellerin temeli, on yedinci yüzyıl ortalarında Blaise Pascal 

tarafından çerçevesi oluşturulan Beklenen Değer Teorisine (BDT) dayanmaktadır. 

Pascal’ın olasılık içeren modeline göre kişiler kendileri için fayda değeri yüksek olan 

seçeneği tercih ederler. (Lengwiler 2008:1) Fayda değeri ise, olasılıkların ağırlıklı 

toplamları ile hesaplanmaktadır. (Aksoy ve Şahin 2009:6) 

Neo-klasik karar verme yaklaşımının temeli, 1938 yılında Paul Samuelson 

tarafından geliştirilen Açıklanmış Tercihler Modeline10 (ATM) dayanır. (Varian 

2005:18) ATM’nde Samuelson, portakal ve elma seçeneklerine sahip bir tüketicinin 

elmayı seçmesi halinde, tercihini elmadan yana ortaya koyduğunu belirtir.11 Başka 

bir deyişle tüketici elmaları portakallara tercih etmiştir ve Samuelson’a göre bu 

seçimi neden yaptığı değil, neyi seçtiği daha önemlidir. (Glimcher 2008:2) Mutlaka 

bir seçim yapacağı öngörüsü ile tüketici elmadan elde edeceği faydanın kendisi için 

daha fazla olduğunu göstererek bir sıralama yapmıştır. Bu bağlamda ATM’nde bir 

fayda fonksiyonuna ihtiyaç duyulmaz. Böylece ordinal fayda teorisinin temel 

araçlarından biri olan ATM ile faydanın sayısal olarak ölçülemeyip sıralanabilir 

olduğu ortaya konulmuştur.  

                                                           
9 St. Petersburg kumarhaneleri ile ünlü Rusya’da bir kenttir. Nicalous Bernoulli tarafından bulunan ve 

Daniel Bernoulli tarafından 1738 yılında literatüre taşınan, olasılıkların seçimindeki problemi ortaya 
koyan bu paradoks, hem kumar kenti olması hem de Bernoulli’ nin burada yaşaması sebebiyle St. 
Petersburg paradoksu olarak bilinmektedir. Kazanılacak para sonsuz olmasına karşın insanlar neden 
oyuna girmek istemezler sorusu, St. Petersburg paradoksunun temel sorusudur. İlgili paradoks ile 
daha fazla bilgi için bakınız http://math.fau.edu/richman/Ideas/petersburg.htm (11.11.2011)  

10 Revealed Preferences (Açıklanmış Tercihler Kuramı) tüketicinin seçimlerinde vermiş olduğu 
kararları açıklamaya yönelik olan çoklu tercihler arasından eğilimini açığa çıkarması durumunu 
ifade eden kuramdır. 

11 Detaylı bilgi için bakınız: “A Note On The Pure Theory on Consumer Behavior ” Paul Samuelson, 
1938. 
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ATM, sonrasında konuyla ilgilenen bazı iktisatçılar tarafından yeni teoriler 

eklenmek suretiyle zenginleştirilmiştir. Afriat, tüketicinin seçimlerini içeren bir 

fayda fonksiyonu oluşturmaya çalışırken, Bernoulli, Von Neuman ve Morgenstern’in 

katkılarıyla, belirsizlik altında karar vermeyi konu alan Beklenen Fayda Teorisi 

(BFT) geliştirilmiştir. (Varian 2005:4) İktisat biliminde oldukça önemli bir yeri olan 

BFT’nin temellerinin oluşturulması ilk olarak, SPP’na açıklama getirme 

çerçevesinde, Daniel Bernoulli tarafından yapılmıştır. Sayısal olarak ölçülebilir fayda 

fonksiyonunu kullanarak, SPP’na çözüm araştıran Bernoulli, kişinin vereceği kararın 

SPP’ndaki ödülün büyüklüğüne bağlı olmadığını, ödülün kişide oluşturacağı faydaya 

bağlı olduğunu belirtmiştir. (Abaan 1998:82) Başka bir deyişle, kişi karar verirken 

sonuçta elde edeceklerini düşünerek karar vermemektedir. Kişiler verdikleri kararlar 

sonucunda elde edeceklerinin getireceği faydanın değerlendirmesini yaparak bir 

karara varmaktadırlar. 

SPP’na, fayda yaklaşımıyla açıklık getiren Bernoulli, bu yaklaşımı somut bir 

teori haline getirememiştir. Bernoulli’nin fayda yaklaşımının teori haline getirilmesi 

ise John Von Neumann ve Oskar Morgenstern’in 1944 yılında yayınladıkları 

“Oyunlar Teorisi ve İktisadi Davranış” isimli eseriyle olmuştur. (Glimcher 2008:2) 

Neumann ve Morgenstern’e göre, kişiler belirsiz durumlarda karar verirken, 

bekledikleri fayda, en üst düzeyde olacak şekilde karar verirler. Bu matematikçilerin 

oluşturduğu teori, Neo-klasik görüşün temel teorilerinden olmuş, sadece uzun dönem 

tekrar eden kararlarda değil aynı zamanda emsalsiz riskli kararlarda da bir karar 

kriteri olarak risk ve belirsizlik altında kullanılmıştır. (Glimscher 2008:128) Aynı 

zamanda, iktisadi karar birimlerinin, belirsizlik ortamında alacakları kararların 

oyunlar ile açıklanabileceğini savunan Neumann ve Morgenstern oyun kuramı12 

olarak adlandırılan teorinin çerçevesini oluşturmuşlardır. 

Neumann ve Morgenstern’in temelini oluşturduğu BFT, bazı konularda 

iktisatçıların esin kaynağı olmuştur. Bunlar arasında riskten kaçınma teorileri ve 

günümüzdeki finansal teorilerin temelini oluşturan, varlık fiyatlama teorisi 

                                                           
12 İktisat literatüründe karar verme tek taraflı olarak ele alınır. Bunun anlamı her taraf kendi faydasını 

düşünerek karar verir. Oyun teorisi ise farklı bir yaklaşım getirerek, verilecek kararda kendi 
faydasının yanı sıra karşı tarafın elde edeceği faydanın da değerlendirilerek karar verme sürecine 
katılmasını sağlamıştır.  
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sayılabilir.13 Bazı varsayımlara dayanan beklenen fayda teorisi iktisat biliminde geniş 

bir kabul görmesine karşın, ampirik çalışmalarda çıkan sonuçlar ile çelişmektedir. 

1953 yılında Fransız iktisatçı Maurice Allais ikili seçim ortamında bireylerin 

beklenen fayda teorisinin tersine davrandıklarını deneysel olarak kanıtlamış ve bu 

ikilem “Allais Paradoksu” olarak adlandırılmıştır. BFT’nde yanlış sonuçların 

olduğunu, Fransa’da öğle yemeğinde bir konferansta, konferansa katılan iktisatçılara 

kanıtlayan Allais, tam bilgi ve eksik bilgi durumlarını göz önüne alarak, insanların az 

getiri olmasına karşın tam bilgi durumundaki davranışı seçtiklerini kanıtlamıştır. 

(Hey ve McKenna 1981:41) Allais paradoksunu açıklamaya yönelik iki senaryo 

Tablo 1.3’te sunulmaktadır. Bu tabloya göre tam bilgi durumunu gösteren S1 ve S2 

seçeneklerinden, S1 durumunda kazanç garanti olduğundan dolayı güven 

vermektedir. Bu sebeple kazancı az olsa dahi S1 seçilmektedir. Eksik bilgi ortamında 

ise durum biraz farklıdır. İkinci senaryodaki ortam eksik bilgiyi temsil etmektedir. S3 

ve S4 seçeneklerinden, kazanma olasılılığı daha düşük olmasına rağmen S4 

seçilmiştir. Allais’e göre belirsizlik altında karar verilirken beklenen faydanın yanı 

sıra risk de kararı etkilemektedir. Belirsizlik esnasında kayıp söz konusu ise (S3 ve 

S4 durumu) kişiler risk almaya meyillidir.  

 

Tablo 1.3: Allais Paradoksu 

Senaryolar Seçenekler Olası karşılaşılabilecek durumlar 

Senaryo1 
S1 %100 ihtimalle 300 £ 

S2 %80 ihtimalle 400 £ ve %20 ihtimalle 0 £ 

Senaryo2 
S3 %25 ihtimalle 300 £ ve %75 ihtimalle 0 £ 

S4 %20 ihtimalle 400 £ ve %80 ihtimalle 0 £ 

 Kaynak: Dilek 2007:23 

 

Allais paradoksu ile BFT’nde ortaya çıkan eksikliği gidermek amacıyla yeni 

teoriler ortaya atılmıştır. Leonard Jimmie Savage tarafından 1954 yılında geliştirilen 

Subjektif Beklenen Fayda Teorisi (SBFT) bunlardan en önde gelenidir. BFT’nde 

                                                           
13 Detaylı bilgi için bakınız, “Risk aversion in the small and the large”Pratt, 1964 ve “Asset prices in 

Exchange economy” Lucas, 1971 
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sonuçlara ilişkin olasılıkların bilindiği kabul edilerek, tercihlerin yüksek fayda 

değerinde oluştuğu savunulur. Belirsizlik durumundaki beklenen fayda 

fonksiyonundaki eksiklik, SBFT’nde olasılıkların bilinmediği, faydanın ve 

olasılıkların kişisel olduğu varsayımları ile giderilmeye çalışılır. Rasyonellik ilkesi 

gereği karar, subjektif fayda değeri yüksek olan tercihe bağlıdır. Aynı olaylar 

karşısında farklı kişiler farklı kararlar verebilirler. Bunun sebebi kişisel fayda 

fonksiyonun ve olasılık düşüncelerinin kişilere göre farklı olabileceğidir. (Camerer 

ve Weber, 1992:326-327) 

   Beklenen fayda teorisini destekleyen iktisatçılar olmasına karşın teorideki 

eksikliği gören iktisatçılar sadece Allais ile sınırlı değildir. Allais’den birkaç yıl 

sonra “Risk, Belirsizlik ve Savage Varsayımları” adlı eserini yayınlayan Daniel 

Ellsberg, bu iktisatçılardan biridir. Ellsberg’in ünlü örneğinde bir kapta 50 kırmızı ve 

50 beyaz olmak üzere 100 top, diğer kapta ise kaçar tane olduğu bilinmeyen 100 tane 

kırmızı-beyaz karışımı toplar bulunmaktadır. (Ellsberg 1961:13) Oranları belli 

olduğu birinci kap tam bilgiyi , ikinci kap ise belirsizliği, Savage yaklaşımı ile 

bilinmeyen olasılıkları temsil etmektedir. Ödül miktarlarını aynı tutarak kazanma 

riskine göre karar verilmesini sağlayacak şekilde dört oyun belirleyen Ellsberg, 

BFT’nin aksine, karar birimlerinin verdiği kararlarda, belirsizliğin daha az olduğu 

durumun seçildiğini tespit etmiştir14. (Chow ve Sarin 2002:128) Kişiler ikinci kapta 

kırmızı top sayısının fazla olabilme olasılığını göz ardı ederek, sayıların belli olduğu 

birinci kaptan kırmızı topu bulmak istemişlerdir. 

 BFT, klasik görüşün temel taşlarından biri olmuş ve yıllarca iktisatçıların 

desteğini almıştır. Kahneman ve Tversky’ye göre genel olarak rasyonel seçimin 

eksiksiz modeli olarak kabul edilse de deneysel uygulamalarla beklenen fayda 

teorisinin eksiklikleri ortaya konulmuştur. (1979:263) BFT’nde yer alan eksiklikleri 

gidermek amacıyla birçok fayda modelleri geliştirilmiştir. Bunlar arasında en dikkat 

                                                           
14 BFT’nin eksik taraflarını gösterme açısından Ellsberg paradoksunun Allais paradoksu ile aynı 

amaca hizmet ettiği söylenebilir. Ancak Ellsberg’in örneği Allais paradoksundan metot olarak 
farklıdır. Allais paradoksunda belirsizlik ortamı mevcuttur fakat seçeneklerde kesinlik ortamı da 
mevcuttur. Ellsberg’de ise birinci kap tam bilgiyi temsil etmesine rağmen kırmızı topun çekileceği 
ihtimali %50’dir. Başka bir deyişle Ellsberg paradoksu örneğinde kullanılan her iki kapta belirsizlik 
söz konusudur. Bu bağlamda Ellsberg paradoksu, risk derecesinin bilinmesinin tercih sebebi 
olabileceğini ortaya koyarak, kişilerin bilgi sahibi olduğu durumlardan yana tercihlerini 
kullandıkları ispatladığı ileri sürülebilir. Belirsizlik ortamında dahi kişilerin elde ettiği bilgiler 
kararlarını etkilemektedir.  
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çekici olan çalışma, Daniel Kahneman ve Amos Tversky tarafından 1979 yılında 

geliştirilen Beklenti Teorisidir (BT). Bu psikologlar BFT’ndeki varsayımları 

çürütecek bulguları deneysel olarak ortaya koymuşlardır. (Glimcher 2009:4) Karar 

birimlerinin davranışlarının, risk ve belirsizlik altında risk alma ve riskten kaçınma 

şeklinde olacağını belirten Kahneman ve Tversky, BT ile risk ve belirsizlik altındaki 

karar sürecinde, kişinin içsel düşüncesinin önemini ortaya koyan davranışsal bir 

modelin öncülüğünü yapmışlardır. (Glimcher 2009:149) 

Davranışsal iktisadın temellerini oluşturan çalışmaları gerçekleştiren 

Kahneman ve Tversky, geleneksel iktisattaki varsayımlara ilk karşı duruşlarını 

rasyonalite üzerine yapmışlardır. Kişilerin karar verme süreçlerinde her zaman 

rasyonel davranmayacaklarını deneysel olarak ortaya koymuşlardır. Çalışmalarında 

kişilerin kazancı söz konusu olduğunda riskten kaçınma, kayıp söz konusu 

olduğunda ise risk alma şeklinde davranış ortaya koyduklarını tespit etmişlerdir. 

Tablo 1.1’de anlatılan Allais paradoksuna benzer biçimde fayda maksimizasyonu ile 

çelişen sonuçlara ulaşılmıştır. Risk alma davranışı ile kişi rasyonellikten çıkmaktadır. 

(Şen 2012:238)  

BFT’nde kullanılan fayda fonksiyonu yerine, değer fonksiyonu kullanan 

BT’nde, kişinin seçim yaparken, tüm bilgileri analiz ederek karar verme yerine, 

sezgisel olarak karar verebilecekleri ileri sürülmektedir. Bu bağlamda insanların 

kolay ulaşabildikleri sonuçlara ve kolay hatırlayacakları bilgilere daha fazla ağırlık 

verdikleri belirtilir. Algısal ve sezgisel değişkenlerin karar sürecine dahil edilmesi ile 

karar teorisi rasyonellikten uzaklaşılır ve birey davranışının oluşmasında dışsal 

faktörlerin etkili olacağı ileri sürülür. (Savaşan, 2010:612-613) Örneğin bir yerleşim 

yerindeki suç oranının sayısal değerinden çok, insanlar için yakınında bir suç 

işlenmesi daha önemlidir. Sayısal değeri çok dikkate almayan kişiler, yakınlarındaki 

işlenen bir suçu daha fazla dikkate alırlar.  

Kahneman ve Tversky’nin değer fonksiyonlarını tanımlamada kullandıkları 

kişinin marjinal duyarlılık derecesi (α) kişiye göre farklılık gösterebildiği gibi, aynı 

zamanda servetteki değişime de bağlıdır. Değer fonksiyonunun en dikkat çekici 

özelliği kazanç ve kayıp eğrilerindeki dikliğin simetri olmamasıdır. Şekil 1.2’de 

görüldüğü gibi kayıp ve kazanç eğrileri eğim olarak birbirinden farklıdır. Kazanç ve 
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kayıp arasındaki farkı anlatırken sıcaklık değişimlerini örnek veren Kahneman ve 

Tversky, 3 oC ile 6 oC arsındaki ısı değişimlerinin, 13 oC ile 16 oC arasındaki ısı 

değişimlerine nazaran daha rahat anlaşılabileceğini belirtir. (1979:278) Bu görüş 

parasal bir örnekle de açıklanabilir. 100 TL ile 200 TL kazanması arasındaki kazanç 

değişimine olan duyarlılık, 1100 TL ile 1200 TL arasındaki kazanç değişimine olan 

duyarlılıktan daha fazla olacaktır. Kazanca göre kayıp derecesinin yüksek olması, 

kayıp eğrisindeki eğimin fazla olmasına neden olmaktadır. Kayıptan kaçınma (loss 

aversion)  kişilerin seçim davranışlarında önemli bir yer tutmaktadır. (Camerer, 

Loewenstein, ve Prelec 2005:129) Başka bir deyişle kişiler kayıplara karşı daha 

duyarlıdırlar. 

 

Şekil 1.2: Değere Göre Kayıp ve Kazanç Eğrileri 

 

    Kaynak: Kahneman ve Tversky 1979:279 

 

Karar birimleri, kesinlik söz konusu olduğunda, diğer seçeneğin gerçekleşme 

olasılığı ne olursa olsun tercihini kesin seçenekten yana kullanır. Kesinlik etkisi 

(certainty effect) denilen bu durum açıklanırken Kahneman ve Tversky’nin verdiği 

Tablo 1.4’te yer alan örnek incelenebilir. (Kahneman ve Tversky 1979:267)  
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Tablo 1.4: Kesinlik İlkesi İçin Kullanılan Sorular 

Sorular Seçenekler Olası karşılaşılabilecek durumlar 

Soru1 
A 

%50 kazanma olasılığı ile 3 haftalık İngiltere, Fransa 
ve İtalya turu [22] 

B Bir haftalık çekilişsiz İngiltere turu [78] 

Soru2 
A 

%5 kazanma olasılığı ile 3 haftalık İngiltere, Fransa ve 
İtalya turu [67] 

B %10 kazanma ihtimali ile 3 haftalık İngiltere turu [33] 

 Kaynak: Kahneman ve Tversky 1979:267’den uyarlanmıştır. (Parantez içindeki değerler 
seçeneklerin tercih edilme yüzdesidir.) 

 

Soru1’de A seçeneği daha cazip olmasına karşın, kişiler kesin olan B 

seçeneğinden yana tercihlerini kullanmışlardır. Karar birimleri, BFT’ne uygun 

olmayacak şekilde, fayda algısını değil kesinlik algısını ön plana çıkarmaktadırlar. 

Soru2’de ise kişilerin daha düşük bir kazanma olasılığı olan A seçeneğinden yana 

tercihlerini kullandıklarını belirleyen yazarlar, karar birimlerinin kazanç söz konusu 

olduğunda kesinlikten yana, kayıp söz konusu olduğunda ise risk almaktan yana 

davranış biçimi gösterdiklerini kanıtlamışlardır. 

Kahneman ve Tversky’nin deneysel yaklaşımları, birçok psikolog ve 

iktisatçıya karar verme problemi üzerine araştırmalar için yol göstermiştir. 

Davranışsal iktisatçılar olarak adlandırılan ve insan davranışlarının modellenmesi 

üzerine çalışan bu araştırmacılar, 1980 ile 1990 yılları arasında oldukça yoğun 

çalışmalarda bulunmuşlardır. 1990’lı yıllarda ise nöroiktisat adı verilen yeni bir akım 

oluşmuştur. Karar süreçlerinin fizyolojik olarak incelenmesi fikrinden yola çıkarak, 

karar birimlerinin farklı seçenekler altındaki davranışlarının biyolojik temellerinin 

araştırılmasını konu alan nöroiktisat, tıptaki nöroloji bilimi ile iktisat biliminin 

sentezlenmesi olarak görülebilir. 

Kişilerin mikroekonomide en temel karar birimleri olmasından hareketle, 

karar vermede nörolojik ölçüm tekniklerinin kullanıldığı nöroiktisatta çalışma alanı 

olarak iki kategori mevcuttur. (Camerer, Loewenstein, ve Prelec, 2005:9; Zak, 

2005:1732) Birincisi, karar sürecinde uygun davranışı tahmin eden standart iktisadi 

modellerin nörolojik süreçlerinin tanımlanması, diğeri ise karar verme modellerinde 

kurala uymayan durumların araştırılmasıdır. (Zak 2005:1740) Ayrıca belirsizlik ve 
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risk altında karar verme üzerine de araştırmaların yapıldığı nöroiktisat ile henüz risk 

ve belirsizlik üzerine bir modelleme yapılamamasına karşın buraya kadar incelenen 

çalışma ve teorileri destekler nitelikte sonuçlar ortaya konulmuştur. Risk ve 

belirsizlik altında kişilerin verdikleri kararlarda beyin aktivitelerinin, normal 

durumlardaki karar süreçlerinden farklı olduğu tespit edilebilmiştir. (Hsu vd., 2005; 

Huettel vd., 2006) Bu tespit, kişilerin risk ve belirsizlik ortamındaki kararlarının nasıl 

şekilleneceği noktasında sonraki çalışmalar için ışık tutabilecek önemli bir bulgudur.  

İnsanların risk ve belirsizlik altında vereceği kararlar ve davranışları anlamak 

oldukça karmaşıktır. Karar verme süreçlerini nörolojik bağlamda inceleyen ve beyin 

hareketleri ile açıklık getirmeyi hedefleyen nöroiktisat daha çok yeni bir alan 

olmasına karşın ilerisi için çalışmaların yapılabileceği güzel bir alan olarak 

görülmektedir. İktisatta, belirsizlik ve risk altında karar verme ile ilgili geliştirilen 

modeller ve ortaya konulan çalışmalar, psikoloji ve nöroiktisat yardımıyla, daha 

ileriye götürülebilir ve ilginç bulgular ortaya çıkabilir. (Glimsher 2009:141)  

 

1.2.4. Belirsizlik Ve Risk Altında Tüketici Karar Süreçleri 

Tüketici, mikroekonomik teoride en temel karar birimidir. (Colell, Whinston 

ve Green 1995:17) Tüketiciler, talep fonksiyonundaki değişkenlerle ilgili yeterli 

bilgiye sahip olduğu kanısına ulaştığında tüketim kararı alırlar. Yeterli bilgiye sahip 

olunmadığı anda belirsizlik söz konusudur ve belirsizlik altında tüketim kararını 

vermek zordur. Bireysel talebin düşmesine sebep olacak olan bu durum, toplam 

talebin de azalmasına neden olacaktır. (Filho ve Conceicao 2005:581) Belirsizlikten 

kaçınmak için yeterli bilgiye sahip olmak isteyen tüketici araştırma sürecine başlar. 

Stigler’in “search” terimini kullandığı tüketicinin bilgi toplama süreci, talep ettiği 

malın piyasadaki tüm fiyatlarını araştırması ile başlar.  Tüketicilerin bilgi toplama 

süreçleri üzerine ilk ciddi çalışmayı Stigler (1961) yapmıştır15. 

Piyasadaki malların tüm fiyatlarının, tüketiciler tarafından bilinmesinin 

imkansız olduğunu belirten Stigler, tüketicinin karar verme sürecinin eksik bilgi ile 

olacağını kabul etmiştir. Tüketim kararı sadece fiyat araştırmasının sonucuna göre 

şekillenmektedir. Araştırma sürecinin uzun olması tüketicinin sahip olduğu bilgi 

                                                           
15 Detaylı bilgi için bakınız, “The Economics of Information” George J. Stigler, 1961:213  
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miktarının ve maliyetinin artmasına neden olacaktır. Tüketicinin araştırma 

sonucunda mutlaka sahip olamayacağı bilginin olacağını ve tüketicinin araştırma 

sonu kazancının, araştırma maliyetini karşılamayacağı durumlarının olacağını ileri 

süren Stigler, bu bağlamda tüketicinin asla fiyatlarla ilgili tüm bilgiye sahip 

olamayacağını savunmaktadır. (1961:216) 

Mal fiyatının, tüketici gelirine göre çok düşük olması, araştırma sürecinin 

yapılmamasına neden olabilir. (Akalın ve Dilek 2007:39) Gelir seviyelerine bağlı 

olarak tüketiciler arasında farklılık gösterecek olan bu durum aciliyet ve süreklilik 

söz konusu olduğunda da geçerlidir. Araştırma yapmak için yeterli zamana sahip 

olmayan tüketiciler bir an önce ihtiyaçlarını karşılamak için karar vermek 

zorundadırlar. Aynı şekilde devamlı aldıkları bir malın tüm bilgisine sahip oldukları 

için araştırma yapmaya gereksinim duymazlar. 

Tüketicinin karar sürecinde malın fiyatı kadar malın kalitesinin de önemli 

olduğunu belirten Nelson, malların kalitesi üzerine tüketici bilgisinin kısıtlı 

olmasının piyasa yapısı üzerinde etkili olduğunu ileri sürmüştür. (1970:311) Mallar 

arasındaki kalite farklılıkları, tüketici davranışlarının da farklı olmasına yol 

açmaktadır. Bu sebeple tüketici karar verirken malın fiyat araştırmasının yanı sıra, 

malın kalite araştırmasını da yapar. Kalite değerlendirmesinde ise tüketim malının 

markası tüketici için önemlidir. Marka tercihini deneyim olarak adlandıran Nelson, 

deneyimin daha pahalı olması durumunda bile tüketicinin deneyim yolu ile kazandığı 

bilgiyi tercih edebileceğini belirtmektedir. (1970:312)  

Fiyat bilgisi sayısal bir büyüklük olduğu için fiyat belirsizliğinin ortadan 

kaldırılması kalite belirsizliği kadar maliyetli olmaz. Malın kalitesi göreceli bir 

kavram olması sebebiyle farklı değerlendirmeler olasıdır. Fiyat belirsizliği ve kalite 

belirsizliği, tüketim süreci açısından da birbirinden farklıdır. Fiyat, ürünün satın 

alınmasından önce, kalite ise ürünün satın alınmasından sonra gözlenir. (Hey ve 

McKenna 1981:54) Tüketici tarafından ilk değerlendirilecek olan fiyat bilgisi 

olmasının yanı sıra, malın kalitesindeki belirsizlikte tüketim kararını etkiler. Malın 

kalitesi üzerine belirsizlik söz konusu ise tüketiciler, karar vermek için en fazla 

geçmiş deneyimlerini dikkate alırlar. Tüketiciler, adaptif beklentiler çerçevesinde 

malın kalitesi hakkında geçmiş zamanda edindikleri bilgiyi, gelecekte kullanma 
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eğilimindedirler. (Dilek 2007:52) Geçmiş deneyimler sonucu elde edilen bilgiler, 

ürün seçimi yaparken temel referans olacaktır. Nelson’a göre ise araştırma süreci 

maliyetli olmaya başladığı zaman deneyim sonucunda elde edilen bilgi 

kullanılacaktır. (1970:318) 

Üründeki kalite belirsizliği ve piyasa etkileri üzerine yapılan en ünlü çalışma 

hiç şüphesiz George A. Akerlof’un 1970 tarihinde yayınladığı “The Market for 

Lemons: Quality Uncertainty and The Market Mechanism” isimli makalesidir. Kalite 

belirsizliğinin alıcı ve satıcıları olumsuz etkileyeceğini ve kalite belirsizliğinin piyasa 

işleyişini bozacağını, kullanılmış araba piyasasını örnek alarak ispatlayan Akerlof, 

Gresham16 kanununda olduğu gibi tüm piyasaya kalitesiz malların hakim olacağını 

savunmaktadır. (1970:490) Malın kalite bilgisinin alıcı ve satıcıya göre farklı olması 

durumunu asimetrik bilgi olarak tanımlayan Akerlof, bu durumu limon problemi 

olarak adlandırır. Piyasadaki limon problemi sebebiyle tüketiciler kaliteli ürünü 

belirlemede güçlük yaşayacaklardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 XVI. Yüzyılda altın fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle maliyetleri artan altın paralara 

alternatif olarak piyasaya gümüş paralar sürülmüştür. Altın paraların yatırım aracı olarak elde 
tutulması sonucu dolaşımda sadece gümüş paraların kalması ve değeri daha düşük olan gümüş 
paraların piyasaya hakim olması ile sonuçlanan bu durum Gresham Kanunu olarak bilinmektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

ASİMETRİK BİLGİ VE GÜVEN 

Piyasa işleyişini bozan en önemli faktörlerden biri olarak bilinen asimetrik 

bilgi ve güvenin işlendiği bu bölümün ilk kısmında kavramsal açıdan asimetrik 

bilginin incelenmesinin ardından, asimetrik bilgi ve piyasa ilişkisi üzerine yapılan 

çalışmalar incelenecektir. Ayrıca asimetrik bilgi ile gelen sorunlar ve bu sorunların 

çözülebilmesi üzerine yapılan çalışmalara yer verilecektir. İkinci kısımda ise iktisat 

literatüründe çok fazla yer almamış olan güven konusu incelenecektir. Güven 

kavramı ve literatürdeki yeri belirtildikten sonra tüketici güveni, risk – güven ve 

asimetrik bilgi – güven arasındaki ilişkiler incelenerek, piyasalar açısından önemi ve 

piyasalar üzerindeki etkileri üzerinde durulacaktır. 

 

2.1. ASİMETRİK BİLGİ 

 

2.1.1. Asimetrik Bilgi Kavramı 

 “Bir kez işittikten sonra sanki onu eskiden beri biliyormuşuz gibi 
hissettiğiniz etkileyici şarkılar yazabilen bir halk müziği bestecisi 
olduğunu duymuştum. Aynı yeteneğe sahip iktisatçılar da 
bulunmaktadır… George Akerlof bu yeteneğe sahiptir…” (Krugman 
2008:210) 

 

Ticari değere sahip işlemlerde, tarafların iktisadi işleme konu olan ürünün 

özellikleri hakkında sahip oldukları bilgi düzeylerinin farklı olması asimetrik bilgi 

olarak tanımlanmaktadır. (Şimşek, 2006:1-2) Tarafların tam bilgiye sahip 

olmadıkları anlamına gelen bu yaklaşım ile birlikte iktisat literatüründe bazı temel 

düşünceler değişmeye başlamıştır. Bu değişikliğin mimarı olan George Akerlof, 

sınırlı rasyonelliğin daha rasyonel olacağını savunan ve asimetrik bilgi kuramı ile 

iktisat literatüründe yeni bir sayfa açan iktisatçıdır. (Rosser 2003:5)  “The Market 

For Lemons: Quality Uncertainty And The Market Mechanism” isimli çalışması, 

iktisatta bilgi literatürüne katkı sağlayan ve bu alanda en fazla atıf alan önemli 

eserlerdendir. Ürün kalitesi hakkında satıcıların, alıcılardan daha fazla bilgiye sahip 
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olduğu ikinci el otomobil piyasasını örnek olarak seçen Akerlof, çalışmasında 

asimetrik bilgi problemine piyasanın nasıl yanıt verdiğini sistematik bir biçimde 

incelemiştir. (Boettke 2002:270) Asimetrik bilgiden kaynaklanan ters seçimin, 

piyasada Gresham yasası olarak bilinen etkiyi ortaya çıkaracağını ve piyasanın 

tamamen limonların17 hakim olduğu bir piyasa olacağını ön görmüştür. (Akerlof, 

1970:489-490) İktisat literatüründe asimetrik bilgi sorununun piyasa başarısızlıkları 

arasında tartışılmaya başlanmasını sağlayan Akerlof, asimetrik bilgi kuramını güven 

çerçevesinde ele almıştır. (Akerlof 1970:500) 

Piyasanın etkin bir biçimde çalışmasını engelleyen asimetrik bilgi problemi 

yaşantımızın her anında yer almaktadır. Bilginin toplumda homojen olmayan bir 

şekilde yayılmış olmasından dolayı kişilerin bilgi düzeyleri her konuda birbirinden 

farklıdır. Stiglitz’e göre farklı insanların farklı bilgilere sahip olmaları, bilgi 

asimetrisinin temel kaynağıdır. (2001:488) Bilgi düzeylerindeki bu farklılık, 

tarafların etkin karar vermesinin önünde engel oluşturmaktadır. Taraflardan birisinin 

diğerine nazaran daha fazla bilgiye sahip olması, ticari işlemlerde daha fazla bilgiye 

sahip olan tarafa avantaj sağlayacaktır. Hayek’in eşsiz bilginin avantajı olarak 

tanımladığı bu durum piyasa başarısızlığının18 sebeplerindendir. 

 

2.1.2. Piyasa Başarısızlığı Olarak Asimetrik Bilgi 

Bir piyasada alıcı ve satıcıların, piyasada satılan malların kaliteleri hakkında 

tam bilgiye sahip oldukları varsayımıyla hareket edilirse piyasada hiç bir problem 

olmayacaktır. Ancak tarafların tam bilgiye sahip olabilmeleri için piyasadaki mallar 

hakkındaki bilgilere kolaylıkla erişebilmeleri ve bu bilgileri doğrulayabilmeleri 

gerekmektedir. Eğer tam bilgi söz konusu ise, malların kalite düzeylerini, malların 

fiyatlarının yansıttığı söylenebilir. Fakat piyasadaki tüm malların kalite bilgilerine 

hem alıcıların hem de satıcıların aynı düzeyde sahip olmaları mümkün değildir. Bu 

durumda fiyat-kalite arasında ilişki kurulamaz. Bu sebeple başta Akerlof olmak üzere 

                                                           
17 Amerika’da ikinci el otomobil piyasasında düşük kalite otomobiller için limon, kaliteli otomobiller 

için ise cevher deyimleri kullanılmaktadır. Akerlof analizinde örnek olarak otomobil piyasasını ele 
aldığından dolayı asimetrik bilgi problemine, limon problemi de denilmektedir.   

18 Piyasa mekanizmasının kendi başına Pareto etkinliğini sağlayamaması durumuna piyasa 
başarısızlığı denir. (Ünsal 2007:573) Piyasa işleyişinin bozulması anlamına gelen bu durumun temel 
sebepleri piyasa gücü, dışsallıklar, kamu malları ve asimetrik bilgidir. 
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asimetrik bilgi üzerine yapılan çalışmaların hareket noktası ürünlerin kalite 

belirsizlikleridir. Ürün kalite bilgisine erişimin maliyetli olması veya tüm bilgiye 

erişimin imkansız olması durumlarında ürün kalitesinde belirsizlik söz konusudur.  

Kalite belirsizliğinin hakim olduğu araba piyasasında, alınan arabanın kaliteli 

yada limon olduğuna karar vermek, alıcı için oldukça güçtür. Satıcı ise arabanın 

kalite bilgisine sahiptir. Asimetrik bilgi problemini ve piyasada ki etkilerini ortaya 

koymak için 100 satıcı ve 100 alıcının olduğu ikinci el araba piyasası uygun bir 

örnek olacaktır. Satılacak olan arabaların yarısı limon ve limon satıcılarının arabaları 

için istedikleri fiyat 10.000 TL dir. Piyasadaki arabaların diğer kısmı ise kaliteli 

arabalardan oluşmakta ve satıcıları ise 20.000 TL istemektedirler. Alıcılar arabaların 

kalitelerini tam olarak bilmemekle beraber piyasada hem limon hem de cevher 

olduğunu bilmektedirler. Alıcılar limonlar için 12.000 TL, cevherler için ise 24.000 

TL vermeye razıdırlar. 

Piyasa analizini daha basit yapabilmek için tasarlanan bu piyasada tam bilgi 

söz konusu ise veya tarafların bilgiye erişimleri kolay ve maliyetsiz ise, limon 

arabalar 10.000 ile 12.000 TL, kaliteli olan arabalar ise 20.000 ile 24.000 TL 

arasındaki fiyatlardan satılırlar. Böyle bir durumda piyasada hiçbir problem ortaya 

çıkmaz ve piyasa aksaklığından söz edilemez. Ancak, arabaların kaliteleri hakkında 

tüm bilgiye erişilemezse aynı yaklaşımda bulunmak mümkün değildir. Eksik bilgi 

durumunda alıcı arabanın kalitesinden emin olamayacaktır. Kalitesinden emin 

olmadığı bir araç için alıcı, arabanın beklenen değerini ödemeye razı olacaktır. 

(Varian 1993:695) Piyasadaki kaliteli araba oranı q ile gösterilirse, limon araba oranı 

(1-q) olacaktır. Bu durumda arabanın beklenen değeri  (2.1) nolu denklemde verildiği 

biçimde oluşacaktır. Denklemde yer alan  ������� kaliteli arabaların fiyatını,  ���	
�  

ise kalitesiz arabaların fiyatını göstermektedir.  

    

 

�����ı� �������� ��ğ�� = �. ������� +  �1 − �!. ���	
�   (2.1) 

 

 

Yukarıda yapılan piyasa varsayımlarına göre kalite bilgisinden yoksun bir 

alıcının, limon veya cevher bir araç için ödemeye razı olacağı fiyat 18.000 TL 
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olacaktır. Piyasadaki kaliteli araç satıcıları ise bu fiyat düzeyinden arabalarını satmak 

istemezler. Beklenen değere göre bir araç için ödemeye razı olunan fiyat seviyesi, 

kaliteli araç satıcılarının araçları için istedikleri fiyat seviyesinin altındadır ve 

araçlarını bu fiyattan satmak istemezler. Bu fiyattan piyasada satılan sadece limonlar 

olacaktır.  

Eğer alıcı, aracın limon olduğuna emin olursa, 18.000 TL ödemek 

istemeyecektir. Böylece piyasadaki denge fiyatı 10.000 ile 12.000 TL arasında 

belirlenecektir. Bu fiyat aralığında, kaliteli araçların satışı mümkün değildir. Sadece 

düşük kalitedeki araçlar satılır ve alıcılarda düşük kalitede bir araca sahip olmayı 

bekleyeceklerdir. Sonuçta tüm piyasa limonlardan oluşacak ve kaliteli arabalar 

tamamen piyasadan silinecektir. q oranının 0 olması anlamına gelen bu durumda 

beklenen değer, alıcıların limonlar için ödemeye razı oldukları fiyat seviyesine eşit 

olacaktır. 

Diğer taraftan, piyasada düşük kalitede araç bulunmadığı düşünülürse, q 

değeri 1’e eşit olacaktır. Piyasadaki tüm araçların kaliteli olduğu anlamına gelen bu 

durumda alıcıların bir araç için ödemeyi düşündükleri beklenen değer, alıcıların 

kaliteli araçlar için ödemeye razı oldukları fiyata eşit olacaktır. Limon araçlar 

piyasaya girerse, alıcılar tarafından kaliteli olarak algılanacağı için bu araçlar da 

piyasada kaliteli araç düşüncesiyle işlem görecektir. Ancak piyasaya giren limon 

miktarı arttıkça, beklenen değer düzeyi azalır. Piyasaya giren her limonun, kaliteli 

araç satıcılarına daha fazla zarar vereceği anlamına gelen bu durum tipik bir 

dışsallıktır. Beklenen değer fiyat seviyesi, kaliteli araç arz fiyatına eşit veya üstte 

olduğu durumlarda piyasada limonlarda satılabilir. Ancak bu seviyenin altına 

düştüğü zaman kaliteli araba sahipleri, araçlarını satmak istemeyeceklerdir. 

 

2.1.3. Asimetrik Bilgi Literatürü 

Daha önce bilgi konusu ile ilgilenmiş iktisatçıların eserlerinde asimetrik 

bilgiyi çağrıştıran konulara değindikleri görülebilir. Ancak asimetrik bilgi üzerine ilk 

kapsamlı ve sistematik çalışma 1970 yılında George A. Akerlof tarafından 

yapılmıştır. Bu tarihten itibaren asimetrik bilgi üzerine olan çalışmalar hızlanarak 

artmıştır. 1996 yılında James A. Mirrlees, William Vickrey ve 2001 yılında George 
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Akerlof, Michael Spence, Joseph Stiglitz, asimetrik bilgi üzerine yaptıkları 

çalışmalarla, Nobel ödülüne layık görülmüşlerdir. Asıl ilginç olan ise bilgi konusu ile 

ilgilenen hemen hemen tüm iktisatçıların Nobel ödülü kazanmasıdır. İktisat 

literatüründe asimetrik bilgi denildiği zaman ilk akla gelen isim Akerlof olmasına 

karşın, Stiglitz’ e göre Adam Smith başta olmak üzere Sismonde de Sismondi, John 

Stuart Mill, Alfred Marshall ve Max Weber gibi iktisatçılar yüzeysel olarak bilgi 

problemi ile ilgilenmişlerdir. (2000:1442)  

Bilgi üzerine toplumsal boyutta incelemeler yapan Nobel ödülü sahibi 

Friedrich Von Hayek, “The Use of Knowledge in Society” isimli makalesinde kişiye 

avantaj sağlayan zaman ve mekanın benzersiz bilgisinden bahsederek asimetrik bilgi 

kavramına üstü kapalı bir şekilde değinmiştir. (1948:80-81)  İktisatta bilgi konusunu 

sosyal toplum alanında en geniş ele alan düşünür olan Hayek, tam bilgi varsayımına 

karşı durmuş ve bilginin toplum genelinde eşit olmayan biçimde dağınık olduğunu 

belirtmiştir. (1948:34-35) Toplumda dağınık şekilde mevcut olan ve hiç kimsenin 

ulaşamayacağı örtük bilginin varlığına dikkat çeken Hayek, bu sebeple politikaların 

etkinsizliğini vurgulamıştır. Sosyal politika düzenleyicilerinin toplumdaki örtük ve 

dağınık bilgi sebebiyle asla etkin politika geliştiremeyeceklerini, bunun sebebi olarak 

da örtük bilgiyi elde edememelerini göstermektedir. Yazılarında asimetrik bilgi 

terimini kullanmasa da Hayek’in çalışmalarında asimetrik bilgi kavramını ele aldığı 

açıkça görülmektedir.     

Yirminci yüzyılın en önemli iktisatçılarından olan Kenneth Arrow, bilgi 

asimetrisinin piyasa üzerindeki etkilerini inceleyen Nobel ödüllü diğer iktisatçıdır. 

Refah ekonomisi ve belirsizlik üzerine yaptığı çalışmalar öncü niteliğindedir. Tam 

bilgi varsayımına sıcak bakmayan Arrow, iktisat biliminde birçok araştırmanın esin 

kaynağı olmuştur. “Uncertainty And The Welfare Economics of Medical Care” 

isimli makalesi, belirsizlik konusu üzerine inşa edilmiş ve daha sonraki çalışmalara 

yön göstererek sağlık ekonomisi alanında dönüm noktası haline gelmiştir. Arrow bu 

makalesinde sağlık sektöründeki belirsizlik konusunu ele almış ve piyasa işleyişi 

açısından diğer piyasalardan farklı olduğunu belirtmiştir. (1963:141-144) Sağlık 

sektöründeki ortaya konulan hizmet kalitesinin tam olarak bilinemeyeceğini belirten 

Arrow’ a göre medikal bilgiler oldukça karmaşık olduğu için hasta ile hekim 

arasında bilgi dengesizliği kaçınılmazdır. (1963:143) Asimetrik bilgi ortamında 
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piyasanın problemi çözme arayışını ortaya koyan Arrow, tedavinin başarısızlıkla 

sonuçlanma riskine karşın, hastaya olan fayda derecesini içeren bir sözleşme 

düzenlenmesinin, hastanın sigortası olacağını belirtir. Güven kavramını, bilgisel 

eşitsizlik problemlerinin ortadan kaldırılması için oluşturulan bir kurum olarak 

tanımlayan Arrow, ideal sigorta söz konusu olduğunda bilgi eşitsizliğinin problem 

olmaktan çıkacağını, aksi halde aldığı sağlık hizmeti kalitesini bilemeyen hastanın, 

hekimden bazı garantiler isteyeceğini belirtmektedir. (1963:148) Eğer bu garanti 

sigorta ile temin edilemiyorsa, sadece hekim ile hasta arasında güven ilişkisinin 

kurulması ile hastanın beklentilerine cevap verilebilir.         

İktisat biliminde asimetrik bilgi problemi ile ilgili temel eser, George A. 

Akerlof’ un 1970 yılında yazmış olduğu ve zamanın önde gelen dergileri tarafından 

reddedilen, “The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market 

Mechanism”  isimli makaledir. (Riley 2001:432) Asimetrik bilginin hakim olduğu 

bir piyasanın detaylı ve sistematik olarak incelemesini yapan Akerlof, analizine 

örnek olarak ikinci el araba piyasasını seçmiştir. İkinci el otomobillerin kaliteleri ile 

ilgili bilgiye sahip olamayan alıcılar, kaliteyi fiyatlar ile değerlendirirler. Ancak 

kaliteli araçlar ile limonlar aynı fiyattan satılırsa tüketiciler karar veremezler. 

(Akerlof 1970:488) Asimetrik bilginin etkilerini ortaya koymak için ikinci el 

otomobil piyasası haricinde sağlık sektörü, emek piyasası ve kredi piyasasını da 

örnek olarak kullanan Akerlof, ün ve fiyat indirimlerinin bazı piyasalarda asimetrik 

bilgi problemini çözebileceğini ileri sürmüştür. (Rosser 2003:13) 

Michael Spence asimetrik bilgi üzerine çalışmalar yapan bir diğer Nobel 

ödüllü iktisatçıdır. Akerlof’ un limon piyasası analizine benzer şekilde, emek 

piyasasındaki asimetrik bilgiden kaynaklanan ters seçim sonucu piyasaya yetkin 

olmayan işçilerin hakim olacağını ileri sürmüştür. Asimetrik bilgi ortamında taraflar, 

durumları ile ilgili olarak karşı tarafa bazı bilgiler verirler. İşverenlerin çalıştırmak 

istedikleri işçilerin verimliliğinden emin olmadıklarını belirten Spence, Akerlof’un 

analizini ileri götürerek, ters seçim probleminin çözümü için sinyal modelini 

geliştirmiştir. (1973:356) Emek piyasası için eğitimi sinyal aracı olarak kullanan 

Spence bu yolla verimliliği düşük olan işçilerin tespit edilebileceğini savunmuştur. 

(1973:358) Bu bağlamda firmalar işçi alırken, verimliliği daha yüksek işçi için 

eğitim seviyelerini dikkate aldıkları söylenebilir. Diğer taraftan firmalar, çalışan 
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işçilerin verimliliklerini arttırmak için onları eğitime tabi tutarak, kalifiye olanları 

tespit edebilirler. 

Sinyal teorisinde eğitim seviyesi bir sinyal olarak algılanır. İnsanlar ne kadar 

fazla eğitim görürse o denli kalifiye işçi olacakları anlamına gelen bu yaklaşım ile 

işçiler arasında ücret farkı oluşacaktır. Eğitim almış ve almamış kişiler arasındaki 

ücret uçurumunun sebebini işçilerin kalite sinyali vermelerine bağlayan Varian’a 

göre iktisatçılar bu durumu diploma etkisi19 olarak adlandırırlar. (1993:706) 

Verimlilik ile eğitim seviyesi arasındaki ilişkiyi araştıran Weiss (1985), ampirik 

verilere göre yeni işe giren çalışanlar üzerinde yapmış olduğu çalışmada, ilk ayda 

eğitimli ile eğitimsiz işçiler arasında verimlilik farkı olmadığını ortaya koymuştur. 

Eğitim seviyesinin emek piyasasında sinyal olarak düşünülmesinin, Spence’in temel 

sinyal teorisinde ele aldığı şekilde basit olmadığını belirten Weiss, bu konunun daha 

karmaşık olduğunu ileri sürmektedir. Yüksekokul mezunlarının işten ayrılma 

oranlarına dikkat çeken Weiss, eğitimsiz işçilere nazaran, eğitimli işçilerin işten 

ayrılma oranlarının oldukça düşük olduğunu belirtmiştir. Eğitimli işçilerin eğitimsiz 

olanlara göre verimliliklerinin daha fazla olmasının sebebi, işçilerin eğitimli 

olmalarından değil,  eğitimli işçilerin aynı firmada daha uzun süre çalıştıklarından 

kaynaklanmaktadır. (Weiss, 1985:29-30) 

Asimetrik bilgi literatüründeki bir diğer önemli çalışma Joseph E. Stiglitz 

tarafından geliştirilen ve asimetrik bilgi ortamında kalite bilgisi elde etmek için 

kullanılan ayırt etme (screening) modelidir. Asimetrik bilgi alanında yapmış olduğu 

katkılardan dolayı Akerlof ve Spence ile birlikte 2001 yılı Nobel Ekonomi ödülünü 

almaya hak kazanan Stiglitz (1975) bilgiye sahip olan tarafın her zaman sinyal verme 

eğiliminde olmayacağından hareket ederek, bilgisiz tarafın karşı tarafı teşvik ederek 

bilgiyi elde edebileceğini ve kalite ayırımını yapabileceğini belirtmektedir.  

Rothschild ve Stiglitz’in 1976 yılında sigorta piyasası üzerine yaptıkları 

“Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of 

Imperfect Information” isimli çalışmaları, tarafların gözlemlenememesi durumunda 

                                                           
19 Diploma etkisi “sheepskin effect” olarak adlandırılmasının sebebi, diplomaların koyun derisi 

üzerine basılmasından kaynaklanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz; “Interpreting Sheepskin 
Effects in the Returns to Education”, Light, 2007.  
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piyasanın vereceği yanıtın tespit edilmesi üzerine yapılan iktisat literatüründeki ilk 

çalışmadır. (Colell, Whinston ve Green 1995:460)      

Asimetrik bilgi çerçevesinde yoğun çalışmaların yapıldığı sektörlerden biri de 

bankacılık sektörüdür. Kredi geri ödemelerinin, müşteri tarafından yapılmaması 

durumunda banka olumsuz etkilenecektir. Bankaların iyi müşterileri ayırt etmesi 

oldukça güçtür. (Stiglitz ve Weiss 1981:393) Bu sebeple finans sektöründe 

zararlarını azaltmak isteyen bankaların bazı tedbirler alması doğaldır. Faiz 

oranlarının arttırılması kredi geri dönüşlerindeki oranı azaltacaktır.   Faiz oranlarını 

arttırarak talebi azaltmak ve zararı kapatmak yerine kredi tayınlaması ile kredi 

kısıtlamasına gitmek daha mantıklı olacaktır. (Stiglitz ve Weiss, 1981:408-409) 

Kaliteli müşteriyi ayırt etmek için yapılan kredi tayınlaması, kredi başvurusunun 

tamamen ret edilmesi veya kredi için başvurulan miktarın tamamının verilmemesi 

olmak üzere iki şekilde yapılabilir. (Mishkin 1992:220) 

Asimetrik bilgi literatürünün 200120 den sonra SCI, SSCI ve AHCI veri 

tabanlarında ISI WEB’e kayıtlı çalışmaların konu taramasında, konu başlığında 

asimetrik bilgi olan 7200 adet listelenen yayının 2044 tanesi iktisat alanında olduğu 

görülmektedir. İktisattaki asimetrik bilgi literatürü konu dağılımlarında ise sırasıyla 

iktisat teorisi, finansal iktisat ve davranışsal iktisat konuları önde gelmektedir. İktisat 

alanında asimetrik bilgi literatürüne bakıldığında ise Şekil 2.1’de görüldüğü gibi 

2001 yılından itibaren literatür ve alıntılarda devamlı artış olduğu görülmektedir21.  

ProQuest tez veri tabanında yine son 10 yıl içinde yapılan doktora tezleri 

içerisindeki özet kısmında asimetrik bilgi kavramı geçen tezlerin taranmasında 944 

doktora tezi bulunmuştur. Bu tezlerin 413 tanesi iktisat alanındadır. Aynı veri 

tabanında, asimetrik bilgi terimi ile tüm alanlara göre tarama yapıldığında sadece 

iktisat alanında yapılan doktora tezlerinin sayısı ise 2048’dir. Tüm alanlarda 

asimetrik bilgi taraması yapılması sonucu listelenen iktisat tezlerinde, uluslar arası 

ticaret, büyüme ve kalkınma, sigorta, finans, davranışsal iktisat, karar verme, internet 

gibi anahtar kelimelerinin kullanıldığı görülmektedir. 

 

                                                           
20 2001 yılının seçilmesi Akerlof, Spence ve Stiglitz’e bu yılda Nobel ödülü verildiğinden dolayıdır.  
21 Veriler Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi sistemine kayıtlı veri tabanları bağlantısı ile 

Web of Knowledge veri tabanı üzerinden Thomson Reuters’den derlenmiştir.  



 

Şekil 2.1: Asimetrik Bilgi Literatürü Ve Alıntı S

 (a)Yayınlanan literatür sayısı

 Kaynak: Thomson Reuters

 

2.1.4. Asimetrik Bilgiyle Gelen Sorunlar

Alıcı ve satıcıların kusursuz bilgilendirildi

piyasadaki satılan malları

edilebilir. Başka bir deyi

maliyetsiz ise malların kalite farklılıklarını malların piyasa fiyatı belirleyecektir. 

Gerçek piyasa işleyiş

hakkındaki bilgilere eri

ele aldığımız gibi tüketicinin almı

oldukça zordur. Satılan araç hakkınd

arasındaki bilgi farklılıkları, piyasada bir takım sorunlara sebep olacaktır. Asimetrik 

bilginin olduğu bir piyasada, piyasayı sihirli bir 

artık gerektiği gibi gör

 

2.1.4.1. Ters Seçim Problemi

Piyasadaki malların kalite ayrımının yapılamadı

karşılaşılan problemdir. Dü

edilemediği durumlarda kaliteli mallara göre terc

daha az talep görmeleri sebebiyle piyasadan dı

adlandırılan bu durumun sonucunda piyasa tamamen etkinli
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Asimetrik Bilgi Literatürü Ve Alıntı Sayılarının Yıllara Göre Da

(a)Yayınlanan literatür sayısı (b)Alıntı sayısı

Thomson Reuters (25.07.2013) 

Asimetrik Bilgiyle Gelen Sorunlar 

Alıcı ve satıcıların kusursuz bilgilendirildiği bir piyasa varsayımı ile 

piyasadaki satılan malların fiyatlarının, malların kalitelerini yansıttı

ka bir deyişle, malların fiyat ve kalite bilgilerine ula

maliyetsiz ise malların kalite farklılıklarını malların piyasa fiyatı belirleyecektir. 

şleyişinde birçok piyasa ve ürün söz konusu oldu

hakkındaki bilgilere erişim kolay ve maliyetsiz olmayacaktır. Akerlof’un örne

ımız gibi tüketicinin almış olduğu ikinci el arabanın kalitesine karar vermesi 

oldukça zordur. Satılan araç hakkındaki tüm bilgiye sahip olan satıcı ile tüketici 

arasındaki bilgi farklılıkları, piyasada bir takım sorunlara sebep olacaktır. Asimetrik 

u bir piyasada, piyasayı sihirli bir şekilde düzenleyen 

görevini yerine getirmeyecektir. (Mankiw 2008:486)

Problemi 

Piyasadaki malların kalite ayrımının yapılamadığı durumlarda i

ılan problemdir. Düşük kalitedeki mallar hakkında yeterli bilgi elde 

i durumlarda kaliteli mallara göre tercih edilir ve sonuçta kaliteli mallar 

daha az talep görmeleri sebebiyle piyasadan dışlanırlar. Ters seçim olarak 

adlandırılan bu durumun sonucunda piyasa tamamen etkinliğini kaybeder ve hatta 

ayılarının Yıllara Göre Dağılımı 

 
(b)Alıntı sayısı 

i bir piyasa varsayımı ile 

n fiyatlarının, malların kalitelerini yansıttığı kabul 

le, malların fiyat ve kalite bilgilerine ulaşmak kolay ve 

maliyetsiz ise malların kalite farklılıklarını malların piyasa fiyatı belirleyecektir. 

çok piyasa ve ürün söz konusu olduğu için mallar 

im kolay ve maliyetsiz olmayacaktır. Akerlof’un örneğinde 

u ikinci el arabanın kalitesine karar vermesi 

aki tüm bilgiye sahip olan satıcı ile tüketici 

arasındaki bilgi farklılıkları, piyasada bir takım sorunlara sebep olacaktır. Asimetrik 

ekilde düzenleyen “görünmez el” 

2008:486) 

ı durumlarda işlem öncesi 

ük kalitedeki mallar hakkında yeterli bilgi elde 

ih edilir ve sonuçta kaliteli mallar 

lanırlar. Ters seçim olarak 

ğini kaybeder ve hatta 
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işlemez hale gelebilir. Akerlof’un limon problemi olarak tanımladığı, asimetrik 

bilgiden kaynaklanan ters seçim probleminin söz konusu olabilmesi için farklı 

kalitede ürün ya da hizmetin piyasada bulunması gerekir. Bu durum klasik görüşteki, 

homojen mallar ve tam bilgi varsayımlarının piyasada söz konusu olmaması 

anlamına gelir. Ters seçim probleminin açıklamasını kullanılmış araba piyasası ile 

başlatan Akerlof’un ardından emek piyasası, finans, sigorta, sağlık gibi alanlarda bu 

problemin incelenmesi birçok iktisatçı tarafından yapılmıştır. Ters seçimin 

açıklanması için kullanılan en yaygın örnekler, ikinci el kullanılmış araba piyasası, 

etkin ücretin verilmeye çalışıldığı emek piyasası ve sağlık sigortalarının yapıldığı 

sigorta sektörüdür. (Mankiw 2008:485)  

Eksik bilgiden kaynaklanan sorunları tanımlamak için kullanılan ters seçim 

terimi, ilk olarak sigorta sektöründe kullanılmıştır. (Varian 1993:699) Araba 

hırsızlıklarına karşı sigorta hizmeti verecek firma, kapsamlı piyasa araştırması ve 

toplumdaki araç hırsızlıklarının detaylı incelemesini yapmak zorundadır. Bölgesel 

olarak hırsızlık olaylarının aynı düzeyde olmayacağı göz önüne alınacak olursa, 

sigorta firması ortalama hırsızlık oranına göre sigorta hizmeti vermesi halinde ciddi 

biçimde zarar eder. Çünkü ortalama sigorta değeri üzerinden sigorta yaptırmayı talep 

edenler, hırsızlık olaylarının fazla olduğu bölgedeki araç sahipleri olacaktır. Bunun 

anlamı yüksek hırsızlık riski olan bölgede yaşayanlar daha fazla sigorta talebinde 

bulunacaklardır. Hırsızlık ortalama değeri üzerinden sigorta hizmeti, firma için 

yanıltıcı bir gösterge olacaktır. Firma, ihtiyaçlarını karşılamak isteyen tüketicilere 

ulaşamayacak, ters seçim yapacaktır.  

İkinci el araç piyasasında satıcılar her zaman daha fazla avantaja sahiptir. 

Satıcıların, ürün hakkında alıcılardan daima daha fazla bilgiye sahip oldukları durum 

tek yönlü asimetrik bilgi olarak nitelendirilebilir. Kalite bilgisine sahip olmayan ve 

muhtemelen aracı satın aldıktan bir süre sonra kalite bilgisine sahip olabilecek alıcı, 

aracın kalite bilgisini tahmin eder. Kullanılmış araba satıcıları ise alıcılara, 

araçlarının kaliteli olduğunu düşündürmeyi amaçlar. Bu sebeple alıcıların kendi 

araçlarını tercih etmeleri için araçlarının kaliteli olduğu sinyalini veren davranışlarda 

bulunurlar. Satılan aracın kaliteli olduğunu bu sinyallere göre değerlendirerek karar 

veren alıcı, ters seçim probleminin önüne geçmiş olur. Aracın limon olma olasılığına 

karşın, satıcının alıcıya vereceği geri ödeme garantisini bir sinyal örneği olarak 
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gösteren Varian, bu tip bir garanti ile alıcıların, limon arabaları rahatlıkla ayırt 

edilebileceğine işaret etmiştir. (1993:709)    Satıcının geri ödeme garantisi ile aracın 

limon olmadığı sinyali alıcılar tarafından algılanarak, piyasa daha etkin işleyecektir. 

Çünkü bir süre sonra fiyatları fazla dahi olsa alıcılar limon riskinden kaçınmak için 

geri ödeme garantisi olan araçları tercih edeceklerdir. Bu açıdan geri ödeme 

garantisi, ikinci el arabalardaki kalite sinyalidir.  

Benzer durum emek piyasasında da söz konusudur. Bir firmada çalışan 

işçiler, kendilerinin daha kaliteli olduklarını çalıştıkları firmalara göstermek isterler. 

Bu yaklaşımı ilk olarak eksik bilgi altında iş kararlarını inceleyen Stigler, model 

haline dönüştürerek sinyal teorisini geliştiren ise Spence’dir. (Johnes ve Johnes 

2004:62) Kaliteli işçilerin kendilerini diğer işçilerden ayırmak için çalıştıkları 

firmaya bazı hareketleriyle kendilerinin kaliteli olduklarını gösterme çabasına 

girebilecekleri sinyal teorisinin temel fikridir. (Colell, Whinston ve Green 1995:450) 

Spence’in analizinde olduğu gibi kaliteli ve kalitesiz olmak üzere iki tip işçinin 

sırasıyla marjinal ürünleri a2, a1 ve işçi sayılarının oranının sırasıyla b, 1-b olduğunu 

varsayalım. Eğer işçilerin kalitelerinin rahatlıkla gözlenebildiğini düşünürsek, firma 

kaliteli işçiye (2.2) denkleminde yer alan ücreti, kalitesiz işçiye ise (2.3) 

denklemindeki ücreti verecektir. Bunun anlamı her işçiye marjinal ürünü kadar ücret 

ödenecek ve piyasa dengede olacaktır. 

 

"# =  �# (2.2) 

"$ =  �$ (2.3) 

" = �$ �1 − �! +  �# � (2.4) 

 

Akerlof’un limon analizinde olduğu gibi, firma işçilerin marjinal ürün 

değerini hesaplayamazsa, ortalama bir ücret seviyesi belirleyecek ve tüm işçilere 

(2.4)’deki seviyeden ücret verecektir. Tüm işçiler bu ücret seviyesinden çalışmayı 

kabul ederlerse, asimetrik bilginin olması halinde dahi, piyasa yine marjinal ürünün 

hesaplandığı dengeyi yakalayacaktır. (Varian, 1993:702-703) 
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Ancak etkin ücret teoremine22 göre daha verimli çalışabilen kaliteli işçiler, 

firmadaki diğer işçilerden kendilerinin farklı olduğunu düşünürler. (Mankiw 

2008:485) Kendilerinin diğer çalışanlara göre farklı olduklarını, çalıştıkları firmaya 

gösterebilmeleri için üretkenliklerini arttırmaları gerekir. Belirsizlik altında bir 

adayın firmaya işçi kabul edilmesinde işverenin tercihlerini belirleyen sinyal ve 

indeksler söz konusudur. Yaş, cinsiyet, boy gibi gözlemlenebilir ancak değiştirilemez 

özellikler indeks, eğitim gibi değiştirilebilir özellikler ise sinyaldir. Bir işçinin eğitim 

maliyetine katlanarak, eğitim seviyesini değiştirebileceğini belirten Spence’e göre bu 

maliyet sinyal maliyetidir. (1973:357)  

Sinyal teorisi, asimetrik bilgi problemi olan piyasalarda oluşan ters seçim 

problemini ortadan kaldırmak için ortaya atılan ve taraflar arasındaki bilgi 

asimetrisini azaltan bir yaklaşımdır. (Connelly vd. 2011:40) Bilgiye sahip olan 

tarafın, kendi özel bilgisini ortaya çıkarma yönündeki davranışları sinyal olarak 

adlandırılır. Bir başka deyişle sinyal teorisi, bilgiye sahip olan taraftan yaklaşımla 

ters seçim problemine çözüm getirir.  

Bilgiye sahip olanların kendi bilgilerini göstererek, bilgisiz tarafı 

bilgilendirmeleri ile çözüm arayan Spence’in ardından asimetrik bilgi literatürüne 

önemli katkı Joseph Stiglitz tarafından yapılmıştır. Ayırt etme (screening) olarak 

adlandırılan yaklaşım, bilgiye sahip olmayan tarafın, bilgiye sahip olan tarafın 

bilgisini ortaya çıkarması yönünde teşvik edilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. 

(Mankiw 2008:488) Kenneth Arrow’un (1963) kaliteli bir sağlık hizmeti almak 

isteyen hastanın sözleşme istemesi durumunda, sözleşme yapmaya yanaşmayan 

hekimin kaliteli sağlık hizmeti veremeyeceğini ifade ettiği çalışmasında sözleşmeye 

yanaşmayan hekim örneği, ayırt etme durumunu tanımlayan güzel bir örnektir. 

Kaliteli sağlık hizmeti vereceği bilgisi hekimdedir. Hasta ise hizmet öncesi bu 

bilgiden yoksundur. Hasta, kaliteli sağlık hizmeti alacağını garanti altına almak için 

sözleşme talebinde bulunur. Sözleşmeye olumsuz yaklaşan hekim, hasta açısından 

kalitesiz sağlık hizmeti anlamına gelir. Bu şekildeki ayırt etmeyi sağduyu olarak 

                                                           
22 Yeni Keynesyen iktisatçılar tarafından ortaya atılan Etkin Ücret Teorisi (EÜT)’ne göre, çalışan 

işçilere ödenen ücretler, işçilerin sağlıkları ve verimlilikleri ile pozitif ilişkilidir. (Kaytancı 2008:68) 
Başka bir deyişle, firmalar işçilerin verimliliğini arttırmaları ile onlara daha yüksek ücret ödemeye 
razıdırlar.  
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niteleyen Mankiw’e göre sözleşmeye yanaşmayan hekimi tercih etmeyen hasta başka 

bir hekime yönelecektir. (2008:488) 

Bilgisiz tarafın bilgi edinmeye yönelik teşvikleri üzerine sigorta piyasasını 

örnek alarak çalışmaları yapan ilk iktisatçılar Rothschild ve Stiglitz’dir. (Colell, 

Whinston ve Green 1995:460) Eksik bilgi ortamında denge özelliklerini inceleyen 

Rothschild ve Stiglitz’in analizlerini daha iyi anlatabilmek için, riskli araç kullanan 

müşteriler ile güvenli ve dikkatli araç kullanan müşterileri birbirinden ayırmak 

suretiyle araç sigortası satan bir firma tasvir etmişlerdir. Firma, müşterilerine ayrım 

yaptığını hissettirmeden, riskli müşteri ile güvenli müşteri ayrımını yapmak 

zorundadır. Her iki müşteri tipine de ihtiyacı olan sigorta firması, müşterilerin araç 

kullanımları ile ilgili bilgiden yoksundur. Bu sebeple sigorta firmasının, riskli araç 

kullananları geçmiş kaza bilgilerine göre değerlendirmesi uygun değildir. Çünkü 

müşteri geçmiş bilgileri, gelecek risklerin net göstergesi değildir. Diğer taraftan riskli 

müşteriler, sigorta şirketinin kendilerinden yüksek pirim talep edeceğini bildikleri 

için, riskli araç kullandıklarını kabul etmezler. Açmaz haline gelen bu durumda 

sigorta firması ne yapacaktır? 

Müşteriler hakkında eksik bilgiye sahip olması nedeniyle, riskli araç kullanan 

müşteriler ile güvenli araç kullanan müşterileri birbirinden ayıramayan firma, 

müşterilerine farklı sigorta seçenekleri uygulayarak, kendilerini diğerlerinden ayırt 

etmeleri için teşvik eder. Yukardaki örneğimize uygun olarak firma iki müşteri tipi 

için iki ayrı sigorta seçeneği teklif eder. Bunlardan biri, yüksek pirim ödemeli ve 

kaza anında tüm masrafları karşılayacak tam sigorta, diğeri ise bir öncekine göre 

daha düşük pirim ödemeli ve kaza anında sınırlı ödeme yapılacak limitli sigortadır. 

(Mankiw 2008:488) Firma, bu uygulamasıyla riskli araç kullanan müşterilerini 

rahatlıkla ortaya çıkarabilir. 

Ayırt etme teorisini, bankaların müşterilerine verdiği krediler için uygulayan 

Stiglitz ve Weiss (1981) kredi geri ödemesi yapamayacak riskli müşteriler ile geri 

ödeme problemi yaşanmayacak güvenli müşterilerin ayırt edilmesinde faizi ayırt 

etme aracı olarak kullanmışlardır. Bankanın kredi vermede karşı karşıya olduğu riski 

kapatmak için faiz oranlarını arttırması ve tüm müşterilerine aynı faiz oranını 

uygulaması etkin bir uygulama değil aksine, güvenli müşterilerin kredi 
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kullanmamalarıyla sonuçlanacak bir uygulamadır. (Stiglitz ve Weiss, 1981:393-394) 

Bu sebeple faiz oranlarının arttırılmasının yerine, kredilerin müşterilere göre 

kısıtlanması daha iyi bir seçenek olacaktır. Kredi tayınlaması adı verilen bu durumun 

hangi müşterilere uygulanacağını ise yüksek faiz oranı belirlemektedir. Yüksek faiz 

oranından yüksek miktarlarda kredi kullanmaya razı olan müşteri, riskli müşteri 

olabileceği bilgisini bankaya vermiş olur. 

  Kişiler ve firmalar, alacakları ticari kararlarda eksik bilgi ortamından 

kaynaklanan risk ortamının oluşturacağı problemlerden kaçınmak isterler. Ters seçim 

problemi iktisadi işlemlere konu olan her işlemde, her iki tarafın da etkinliğini 

azaltan bir sorundur. Firmalar ters seçimin kendilerine getireceği maliyeti azaltmak 

ve hatta sıfıra indirmek için farklı uygulamalar geliştirirler. Araç sigortasında riskli 

ve güvenli sürücüleri birbirinden ayırmak için kullanılan uygulamanın benzeri 

uygulamaları görmek mümkündür. Yine sigorta sektöründeki firmaların kapalı garajı 

veya  hırsız alarmı bulunan müşterilerine daha düşük pirimler teklif etmesi örnek 

olarak verilebilir. Diğer taraftan kişiler aldıkları bir malın tüm özelliklerini bilmek 

isterler. Gördükleri, dokundukları mallar ile ilgili az bilgilerinin olması bile kişileri 

rahatsız ederken, almak istedikleri malı göremedikleri ve kalitesini tespit 

edemedikleri ortamda ise karşılaştıkları ters seçim problemi üst seviyededir.  

Son zamanlarda asimetrik bilgiden kaynaklanan ters seçim problemi üzerine 

yapılan çalışmalar elektronik ticaret üzerine de yoğunlaşmaktadır. Ters seçim 

probleminin, elektronik işlemlerin yapıldığı sanal piyasalarda, geleneksel 

piyasalardan daha fazla ciddiye alınması gerekmektedir. Geleneksel ticaretten farklı 

bir yapıya sahip olan elektronik ticarette, satılan ürünlerin kalite bilgilerinin elde 

edilmesi oldukça güçtür. Bunun başlıca sebebi ise kişiselleştirilmiş hizmetlerin 

internette çok daha kolay yapılabilmesidir. (Pan 2009:1) Her müşteriye farklı bilgi 

servisi yapma imkanı verebilen internet ile bilgi asimetrisi daha büyük problem 

olabilmektedir.  

 

2.1.4.2. Ahlaki Tehlike Problemi 

İktisat literatüründe geleneksel olarak bilgiden kaynaklanan problemler, gizli 

bilgi ve gizli eylemden kaynaklanan problemler olmak üzere iki şekilde ele 
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alınmaktadır. (Colell, Whinston ve Green 1995:477) Ters seçim problemi, piyasadaki 

bir tarafın, malların tip veya kalitesini gözlemleyemediği durumu temsil eder. Başka 

bir deyişle ters seçim, tarafların birinde olan gizli bilgiden kaynaklanır. Bu sebeple 

ters seçim problemi, bazen gizli bilgi problemi olarak da adlandırılmaktadır.  

Asimetrik bilgiden kaynaklanan diğer ilginç problem, ilk olarak sigorta 

piyasası örneği ile literatüre kazandırılan ve ahlaki tehlike olarak bilinen problemdir. 

Varian’a (1993) göre, ahlaki tehlike probleminin temelinde, sigorta yaptırmadan 

önce hırsızlığa karşı daha dikkatli olan bir müşterinin, sigorta yaptırdıktan sonra 

eskisi kadar dikkatli olmayacağı düşüncesi vardır. Hırsızlara karşı bisikletini her 

zaman kilitleyen kişi, bisikletini hırsızlığa karşı sigortalattıktan sonra, bisikletinin 

güvenliğiyle ilgili eskisi gibi tedbir almazsa veya sağlık sigortası yaptırmadan önce 

sağlıklı yaşamaya gayret eden birisi sağlık sigortasından sonra eskisi gibi sağlığına 

dikkat etmezse, piyasa işleyiş açısından problemli hale gelir. Çok fazla sigortanın 

anlamı, müşterilerin çok az riski göze alması anlamına gelir. Benzer şekilde çok az 

sigortada fazla risk anlamına gelmektedir. Sigorta firması, müşterilerine sigorta 

yapmayı amaçlar, ancak onlara tam sigorta teklif etmez. Müşterilerin bazı riskleri de 

göze almalarını ister. Müşteriler ise risklerini mümkün olduğunca azaltmak ister 

ancak sigorta yaptırma maliyetinin hırsızlık için önlem alma maliyetini geçmesini 

istemezler. Müşteri, sigorta anlaşmasından önce hırsızlık için gösterdiği dikkatinde, 

anlaşmadan sonra da değişiklik yapmıyorsa, ahlaki tehlike söz konusu değildir. Bu 

durumda müşterinin daha fazla sigorta istemesi ve firmanın daha fazla sigorta temin 

etmesi ile piyasa dengesi sağlanacaktır. Başka bir deyişle müşterinin marjinal sigorta 

alış isteği ile firmanın marjinal sigorta satış isteğinin birbirine eşit olduğu nokta 

dengedir. Diğer taraftan, müşteri hırsızlık için aldığı tedbirleri ve gösterdiği dikkati, 

sigorta aldıktan sonra göstermezse, daha fazla sigorta ile tedbir almayı azaltır. 

Sigorta firması, müşterinin davranışındaki bu değişiklik sebebiyle sigorta satmak 

istemez ve dolayısıyla piyasa etkinliği sağlanamaz. (Varian 1993:700) 

Ticari işlem sonrası veya sözleşme sonrası taraflardan birinin önceki 

davranışlarının aksine davranması olarak bilinen ahlaki tehlike, son on yıldır 

gelişmekte olan elektronik ticarette de en büyük problemlerin başında gelmektedir. 

Asimetrik bilgi altında alıcı, hangi satıcının kaliteli bir satıcı olduğunu anlayamaz. 

Ürünün bedelini almasına rağmen satıcı ürünü göndermeyebilir veya satış öncesi 



55 
 

verdiği taahhütleri satış sonrası yerine getirmeyebilir. Ahlaki tehlikeye verilebilecek 

diğer örnek ise alıcının ürünü koşulsuz geri teslim hakkından kaynaklanmaktadır. 

Alıcının ürünü aldıktan sonra belirli bir zaman dilimi içerisinde koşulsuz geri iade 

edebilir. Tamamen alıcıların ticari haklarının korunması için yapılan bu uygulama, 

bazı alıcılar tarafından suiistimal edilerek, firma kaynaklarının boşa harcanmasına 

sebep olabilir. Mümkün olabilecek bir diğer ahlaki tehlike ise, elektronik ticarette 

daha ucuz ürün almak için üye olunan bir satıcının üyelerine bir süre sonra daha 

pahalı ürün satmasıdır. Alıcının güvenini kazandığını fark eden firma daha düşük 

fiyat garantisi verdiği müşterisi ile yaptığı anlaşmayı bozarak normal üyelerinden 

daha pahalı ürün satabilmektedir.  

 

2.1.4.3. Temsilci Problemi 

Ters seçim ve ahlaki tehlikenin yanında asimetrik bilgiden kaynaklanan bir 

diğer problem ise temsilci (Principal-Agent) sorunu olarak bilinmektedir. Temsilci 

problemi bir tarafın kendi yerine işlem yapması için başka birini bulması ile ortaya 

çıkar. (Colell, Whinston ve Green 1995:477) Başka bir deyişle, işi yaptırmak isteyen 

ile işi yapan kişinin farklı olmasından kaynaklanan bir problemdir.  

Temsilci probleminin incelenmeye başlanması 1960 ve 1970’li yıllara 

dayanır. Kişiler veya gruplar arasındaki risk paylaşımı üzerine çalışmalar yapan 

araştırmacılar, işbirliği yapan tarafların riske karşı farklı tutum içinde olmalarını, risk 

paylaşım problemi olarak tanımlamışlardır. (Eisenhardt 1989:58) Daha sonra risk 

paylaşım problemi, işbirliğine giden tarafların farklı amaçları olması durumunu 

içerecek şekilde genişletilerek, temsilci problemi olarak adlandırılmıştır. Temsilci 

probleminin kaynağı ise, başka biri için çalışacak ya da hareket edecek kişi olarak 

tanımlanan vekil (agency) ile iş yaptırmak için vekil tutan asil (principal) arasındaki, 

sözleşme sonrası oluşacak ahlak dışı davranışlardır. (Mankiw 2008:484) Temsilcilik 

problemi sözleşme sonrası görüldüğü için gizli eylem olarak düşünülebilir. Bu 

sebeple iktisatçılar bu problemi, ahlaki tehlike çerçevesinde incelemektedir. (Colell, 

Whinston ve Green 1995:477) 

Temsilci problemi muhasebe, iktisat, pazarlama, finans ve sosyoloji olmak 

üzere birçok alanın araştırma konusudur. (Eisenhardt 1989:57) İktisat biliminde 
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genel olarak temsilci problemi çerçevesindeki inceleme alanları emek piyasası ve 

finans piyasalarıdır. Klasik örnek ise emek piyasasındaki işverenin asil, işçinin ise 

vekil olduğu örnektir. İşveren tarafından verilen sorumluluklarını tam olarak yerine 

getirmeyen işçilerin sebep olduğu problemin Mankiw’e göre çözümü, işçilerin daha 

iyi izlenmesi, yüksek ücretler ödenmesi veya ödemelerin geciktirilmesidir. 

(2008:484) 

Bir diğer örnek ise hissedarların asil ve yöneticilerin vekil olduğu hisse 

senedi piyasalarında söz konusudur. Firma yöneticilerinin, hissedarların faydasını 

arttırmak için çalışıp çalışmadıklarını gözlemleyememelerinden kaynaklanan durum 

sözleşme sonrası problemdir. Bu duruma verilebilecek en güzel örnek Enron23 

olayıdır. Daha fazla kar etmek amacıyla Enron hisseleri alan hissedarlar, firma 

yöneticilerini vekil tayin etmişlerdir. Enron yöneticilerinin yolsuzlukları ve yanlış 

yatırımları sonucu firmanın büyük zarara uğraması ile firmanın hisse senedi değerleri 

düşmüş ve hissedarlar zarara katlanmak zorunda kalmışlardır. 

Bilgi asimetrisinin tüm piyasaya hakim olduğu elektronik ticarette ise fiyat 

arama motorları temsilci problemine örnek olarak verilebilir. Fiyat arama motorları, 

internetteki elektronik ticaret yapan firmalardan ürün fiyatlarını toplayarak, kendine 

ait web sayfasında müşterilere sunarlar. Fiyat arama motorlarının getirdiği fiyat 

bilgilerini değerlendiren müşteriler, bu fiyatlara göre hangi ürünü alacağına karar 

verir. Müşteri için kullandığı fiyat arama motoru, en uygun fiyattaki ürünü kendisi 

için arayıp bulan bir temsilci niteliğindedir. Bu bağlamda, müşteri için oldukça 

önemli bir görevi üstlenen sistemin, müşteriye en düşük fiyata sahip ürün yerine, 

daha düşük kalite veya daha yüksek fiyattaki ürünü tavsiye etmesi temsilci 

problemidir.    

 

 

 
                                                           

23 2000 yılında ilk 500 firma sıralamasında yedinci sırada yer alan Enron firması, yaklaşık bir yıl 
sonra hisse senedi değerlerinin aşırı değer kaybetmesi ile iflas etmiştir. Hisse senetleri, değeri 
üzerine yazılan kâğıtların maliyetini dahi karşılamayacak şekilde değer kaybeden Enron hisselerinin 
bu hale gelmesindeki sebep ise firma yöneticilerinin kendi çıkarlarına çalışarak yolsuzluklara 
karışmaları ve denetçi firmanın ise bu yolsuzlukları örtbas etmesidir. Detaylı bilgi için bakınız, 
http://www.ba.metu.edu.tr/~adil/BA-web/enron-atj.pdf (06.08.2010) ve 
http://www.ekodialog.com/Makaleler/enron_skandali_sermaye_piyasalari.html (03.03.2012)  



57 
 

2.1.5. Asimetrik Bilgi Etkilerinin Azaltılması 

Kişisel davranışlar, sahip olunan bilgiler çerçevesinde şekillenir. Edinilen 

enformasyonların yorumlanması sonucu elde edilen bilgiler, kişilere göre farklılık 

gösterir. Hayek’e göre, kişilerin sahip olduğu bilgi stoku toplumun geneline yayılmış 

bilginin tamamı değildir ve bu bilgi miktarı zamana ve mekana göre farklılık 

gösterdiği için hayatın her anında bilgi asimetrisi söz konusudur. (1948:80-81) Bu 

sebeple kişiler arasındaki bilgi asimetrisini tamamen ortadan kaldırmak imkansızdır.  

Diğer taraftan, piyasaların daha etkin çalışmasını sağlamak için asimetrik 

bilgi probleminin etkilerini azaltmak zorunluluktur. Problem eksik bilgiden 

kaynaklandığı için tüketici-üretici, alıcı-satıcı, işçi-işveren gibi tarafların, sahip 

oldukları bilgilerin mümkün olduğu kadar simetrikleştirilmesi gerekir. Bilginin 

simetrik hale gelmesi bilginin paylaşımı ile söz konusudur. Bilgi paylaşımı 

çerçevesinde firmalar ve tüketiciler arasında firma-firma, firma-tüketici ve tüketici-

tüketici şeklinde üç tip ilişki söz konusudur. Finans sektöründe kredi veren 

bankalarda bilgi paylaşımının rekabet düşüncesiyle ortaya çıktığını ve rekabet 

düşüncesinin bilgi paylaşımı açısından kısıtlayıcı olduğunu belirten Erdoğan’ın bu 

görüşü firmalar açısından düşünüldüğünde gerçekçidir. (2008:10-11) Ancak 

tüketiciler açısından bilgi paylaşımı biraz farklıdır. Bir firma, başka bir firma veya 

bir tüketici ile ilgili sahip olduğu bilgileri rekabet gereği saklamak isterken bir 

tüketici bunu paylaşmak eğilimindedir. Özellikle son yıllarda iletişim 

teknolojilerindeki hızlı büyüme sonucunda, tüketicilerin bilgi aktarımı için 

kullandıkları kanallar artmıştır. Sosyal paylaşım siteleri, blog siteleri, forumlar gibi 

birçok sistem bilgi paylaşımı amacıyla kullanılmaktadır. İnternet üzerinden firmalar 

ve ürünler hakkında verilen bilgiler ve yapılan yorumlar, bilginin simetrik hale 

gelmesine neden olarak bilgi asimetrisini azaltmaktadır.   

Tam bilgi ve malların homojen olması varsayımı altında tüketici talep 

fonksiyonunda, malın kalitesi yer almaz. Ürün kalitesi tüm ürünlerde aynı 

olduğundan dolayı, tüketiciler için ürün kalitesi sorun oluşturmaz ve talep 

fonksiyonunda bu sebeple yer verilmez. Gerçek hayatta ise ürünlerin kaliteleri 

birbirinden farklıdır. Tüketiciler ise ürünlerin kaliteleri hakkında tüm bilgiye sahip 

değillerdir. Bu durumda klasik iktisattaki talep fonksiyonu, gerçek piyasa işleyişini 
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temsil etme noktasında yetersiz kalmaktadır. Tüketiciler, ürünlerle ilgili yeterli 

bilgiye sahip olmadıkları için ürünler hakkında araştırma sürecine başlarlar. Satıcılar 

ile aynı düzeyde bilgiye sahip olmayan tüketicilerin, ürün hakkında bilgi toplama 

süreci, ürünlerin fiyat bilgileri ile başlar. İktisadi işlemlerde en önemli bilgi araştırma 

süreci fiyatlar üzerine yapılan araştırmadır. (Stigler 1961:224) Tüketici ilk olarak 

almak istediği ürünün fiyatını dikkate alır ve ürün seçiminde ilk belirleyici olan da 

fiyattır. Tüketicinin sadece fiyat çerçevesinde kararlarını verdiğini düşünen Stigler’e 

göre, tüketiciler tüm satış yapan yerleri dolaşıp tüm fiyatları öğrenme imkânına sahip 

değillerdir. Bu sebeple tüketicinin tam bilgiye sahip olması mümkün değildir. Başka 

bir deyişle piyasaya eksik bilgi hakimdir ve araştırma süreci eksik bilgiyi tamamen 

ortadan kaldıramaz. Nelson’a göre ise tüketici, araştırma sürecinde fiyatın yanında 

ürün kalitesine de dikkat eder. Tüketicilerin fiyatlarla ilgili tam bilgi sahibi olması 

imkansız olmasının yanı sıra ürünlerin kaliteleri üzerine bilgileri de çok azdır. Fiyat 

araştırmasının yanı sıra, tüketiciler ürün kalitesini de araştırmaktadır. (Nelson, 

1970:311-312) Ürünlerin fiyat ve kaliteleri hakkında bilgi toplama süreci, asimetrik 

bilginin olumsuz etkilerini azaltma noktasında önem kazanmaktadır. 

Hastaların alacağı sağlık hizmetinin kalitesinin önemli olduğunu ve hasta ile 

hekim arasındaki ilişkiyi etkileyeceğini vurgulayan Arrow’a göre, hasta aldığı sağlık 

hizmeti kalitesini, tedavi öncesinde bilemeyecektir. (1963:951) Hasta ile hekim 

arasındaki asimetrik bilgiden kaynaklanan belirsizliğin aşılması için ise sözleşme 

düzenlenmesi çözüm olabilir. (Arrow, 1963:964-965) Böylece hasta tedaviye 

başlamadan önce, alacağı sağlık hizmetinin kaliteli olacağı garantisini almış olur. 

Sözleşmenin ayrıca ayırt etme özelliği de bulunmaktadır. Kaliteli hizmet 

sunamayacak hekimler sözleşme yapmak istemeyeceklerdir. Sözleşme yapılması, 

asimetrik bilginin olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi anlamına gelmektedir. 

Tüketici yönünden asimetrik bilginin etkilerini azaltılması için tüketicinin 

faaliyetlerinin yanı sıra firma taraflı önlemler de alınabilir. Asimetrik bilgi etkilerini 

azaltmak için ürün bazında verilecek teminatlar ve garantiler firmaların tüketici 

güvenini kazanarak problemin çözümü yönünde alınmış tedbirlerdir. Kalite 

yönünden garanti veya teminatı ikna edici bulan müşteriler, verilen teminat ve 

garantiye güven duyarlarsa sahip oldukları bilgilerin eksikliğini dikkate almazlar. 
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Ayrıca markalar ve firma ünü, tüketicinin güvenini arttırarak eksik bilgi ortamında 

asimetrik bilgi problemlerini azaltan etkilere sahiptir.  

Tüketici ve firmaların bazı tedbirler almalarının yanı sıra, asimetrik bilgi 

problemlerini ortadan kaldırmak için hükümetler tarafından uygulanan politikalar da 

söz konusudur. Endüstriye kalite standartlarının getirilmesi, ürün veya hizmetin 

standartlara uygunluğunun belgelenmesi ve denetlenmesi, tüketici haklarının 

korunması ile ilgili kanunların yürürlüğe konulması, bilgi asimetrisinin etkilerini 

azaltacak tedbirler arasında sayılabilir. 

İnternetin gelişimi ile klasik ticaret anlayışının değişmesi ve ticaretin sanal 

ortama taşınması asimetrik bilgiden kaynaklanan problemleri arttırmıştır. Alıcı ve 

satıcılar, internet ortamında yapılan alışveriş imkanı ile daha kolay ve daha az 

maliyetle işlem yapabilmektedirler. Ancak alıcıların ve satıcıların birbirini 

göremedikleri bir ortamda yapıldığı için internet işlemlerine bilgi asimetrisi 

hakimdir. (Huston ve Spencer 2002:50) Pan’a göre asimetrik bilgi problemi 

geleneksel ticarete nazaran daha ciddi boyutlardadır. (2009:1) İnternet asimetrik bilgi 

sorununu arttırma eğiliminde bir yapıya sahip olmasına karşın, geleneksel 

piyasalardan daha fazla çözüm imkanı sunmaktadır.  

 

2.2. GÜVEN 

 

2.2.1. Güven Kavramı 

Güven ile ilgili olarak akla gelen ilk düşünceler sosyolojik ve psikolojik bir 

kavram olduğudur. Kişinin sosyal çevresindeki izlenimleri ile kendi iç dünyasında 

oluşturduğu bir duygudur. Türk Dil Kurumu tarafından korku, endişe ve kuşku 

duymadan inanma ve bağlanma duygusu olarak tanımlanan güven kavramı, 

toplumsal bir olgu olması sebebiyle disiplinler arası özelliğe sahiptir. Başta sosyoloji, 

psikoloji ve iktisat bilim dallarında araştırılıyor olmasına karşın, tanımsal ve 

kavramsal olarak üzerine uzlaşılmış bir kesinlik söz konusu değildir.  
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“…Genç balıklar bir gün yaşlı balığa gelip sormuşlar “Kuzum su diye bir 
şeyden bahsediyorlar. Göstersene şunu bize!” İhtiyar balık cevap vermiş ”Siz 
ondan başka bir şey gösterin ki bende size onu gösterebileyim…”  
(Kısakürek, 2004:11) 
 

Güven kavramı, Kısakürek’e ait balıklar ile ilgili kısa hikayede anlatılan suya 

benzer. Hayatın her anında farkında olunsa da olunmasa da güven her zaman 

mevcuttur. Tüm işlemler güven çerçevesinde şekillenmektedir. Herhangi bir durum 

ile ilgili bir sorun ortaya çıkarsa, güvene ihtiyacımız olduğunu hissederiz. (Zucker 

1985:18) Bir başka deyişle güven, hissedildiğinde anlaşılacak bir kavramdır. Güven 

ortamının olması veya olmaması kişileri, aileleri, toplumları, ekonomileri, ülkeleri, 

ülke ilişkilerini ve kişisel ilişkileri kısaca hayatımızdaki her olguyu etkiler. Farkında 

olunmasa da her ekonomik işleyiş, mutlaka güven unsurunu içerir. (Arrow 1972:357) 

Kişilerin kararlarında ve ekonomik işlemlerde önemli bir rol oynar. Tıpkı nefes 

almak gibidir, eksikliğinin farkına varıldığı anda gerekliliği anlaşılır. (Olsen 

2008:2189) 

Güven kavramı her bilim dalında, kendi bakış açılarına ve amaçlarına göre 

ele alınmaktadır. Bu sebepledir ki güven tanımı üzerine bilim dalları arasında 

kavramsal bir uzlaşı söz konusu değildir. (Blomqvist, 1997:271; McKnight ve 

Chervany, 2002:37; Mutairi, 2007:76) Güven konusu hemen hemen tüm sosyal bilim 

dallarının literatürlerinde yer almakla beraber psikoloji, sosyoloji ve son yıllarda da 

iktisat, en yoğun araştırmaların yapıldığı alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Psikoloji perspektifinden güven, kişi ve kişisel özellikler çerçevesinde 

incelenmektedir. Kişiye ait bir duygu olarak ele alınan güven kavramı, kişinin 

arzuladıklarına kavuşma inancı şeklinde tanımlanırken, bir başka yaklaşıma göre, bir 

kişiden alınan söz ya da anlaşmanın yerine getirileceğinin beklentisi şeklinde 

tanımlanmaktadır. (Mutairi 2007:77) Kişisel düşünce ve davranışları göz önünde 

tutarak güven kavramını açıklamaya çalışan bu tanımlarda belirsizlik ve beklenti 

unsurları dikkat çekmektedir. Bu bağlamda psikolojide güven kavramı, kişilerin 

belirsizlikten kaçınma beklentisi olarak ele alınmaktadır. 

Aynı unsurları göz önüne alarak güven kavramını inceleyen sosyolojide, 

kişiselliğin yanı sıra kurumsal ve toplumsal açıdan da güven kavramı ele alınır. 
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Kişilere ve kurumlara olan itimat şeklinde tanımlanan güven, sosyal bir ilişkidir. 

İnsan, sosyal sistemden ayrı düşünülemez. Başka bir deyişle sosyal hayatın en temel 

unsuru insandır. Bu sebeple sisteme ya da kurumlara olan güvenin başlangıç noktası 

da insandır. Geleceğin belirsizliği ve kontrol edilemezliğinden dolayı kişinin sosyal 

hayattaki yaşantısının kolay hale gelmesi güvene bağlıdır. Güven, sosyal hayatı 

kolaylaştıran bir mekanizmadır. Diğer taraftan sosyal yaşantı içerisindeki bilgi 

eksikliğinden kaynaklanan belirsizlik, risk getirir. Karşımızdaki kişinin düşünceleri 

veya gelecekte meydana gelecek olaylar ile ilgili bilgiye sahip olmadığımız için 

karşımızdaki kişinin davranışı veya gelecekte ne olacağı konusunda beklenti içine 

gireriz. Güven, karşı tarafın geleceğe dair davranışları üzerine risk almaya yol açar. 

(Schoorman, Mayer ve Davis 2007:346 ) Bu çerçevede güven, risk alma arzusu 

olarak ele alınabilir ve karşı taraf ile ilgili güven derecesi, algılanan risk seviyesine 

bağlıdır. 

Sosyoloji ve psikolojinin, güven konusuna olan bakış açıları göz önüne 

alındığında, bilgi, belirsizlik ve risk kavramlarının öne çıktığı görülmektedir. 

Psikoloji bu kavramları kişi bazında ele alırken, sosyolojide bu kapsam toplum 

geneline yayılarak, kişilerin yaşadıkları sistem içerisindeki ilişkilerine eğilmektedir. 

Sosyal sermayenin bir unsuru olarak ele alınan güven kavramı iktisatta genel olarak 

işlem maliyetleri ve davranışsal iktisat alanında karar teorileri çerçevesinde 

incelenmektedir. 

 

2.2.2. İktisat ve Güven Kavramı 

İktisatçılar son yıllara gelene kadar güven kavramı ile ilgili çok fazla çaba 

göstermemişlerdir. (Dasgupta, 1988:49; Lorenz, 2000:194) Neo-klasik iktisadi 

modellerde güven kavramına çok fazla rastlanılmayışının nedeni, klasik görüşün tam 

rekabet ve tam bilgi varsayımlarıdır. Kusursuz bilgi varsayımı gereği tüm insanların 

bakış açılarının aynı olduğu ve rasyonellik gereği taraflarda beklenmeyen davranışlar 

söz konusu olamayacağı için, başta güven kavramı olmak üzere Neo-klasik görüşte 

insana ait psikolojik unsurlar ihmal edilmiştir. (Rosenau 2006:1) Ancak geleneksel 

iktisatta davranışları tekdüzeliğe zorlayan modellerin, kişilerin iktisadi davranışlarını 
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öngörmede yetersiz kalması, söz konusu varsayımların sorgulanmasına ve yeni 

arayışların başlamasına yol açmıştır.  

Klasik iktisat öğretisinde bir ülkenin zenginliklerini ifade etmek için emek ve 

fiziksel sermaye kullanılmaktadır. Ancak 1900’lü yıllardan sonra ülkelerin ekonomik 

performanslarının sadece klasik üretim faktörlerine bağlı olmadığı, bunun yanında 

sosyal sermaye olarak adlandırılan, sosyolojik ve psikolojik etkenlerin de önemli 

olduğu vurgulanmaya başlanmıştır. 1916 yılında Lydia Hannifan tarafından, 

toplumsal katılımın önemi açıklanırken kullanılan sosyal sermaye kavramı, maddi 

olmayan değişkenlerin iktisadi analizlere gireceğinin ilk işareti olarak kabul 

edilebilir. Ancak bu kıpırdanışlar, ordinalizme geçiş ve rasyonel beklentilerin iktisadi 

karar teorilerinde temel alınması ile son bulmuştur. (Eser ve Toigonbaeva 2011:292) 

Bu ilk kıpırdanışların ardından uzun bir süre üzerinde durulmayan sosyal sermaye 

kavramı, 1993 yılından itibaren Robert Puntam sayesinde tekrar ilgi odağı olmuştur. 

(Sabatini 2009:661) Sosyal bilimci olan Puntam, “Neden bazı yönetimler başarılı, 

bazıları başarılı değil?” sorusundan hareketle, 1970 yılında İtalya’daki yerel 

yönetimlerin performans farklılıklarını, bu bölgelerdeki iletişim, sosyal ağlar ve 

güven farklılıklarına bağlamaktadır. (1993:7-8) Puntam’a göre tıpkı paranın 

kullanılmasının, takas sisteminden daha etkin olması gibi güvenin olduğu bir 

toplumda, güvensiz topluma nazaran genel uzlaşı daha etkin hale gelmektedir. 

Etkinliğin yüksek düzeyde olması için ise güvenin sadece aile veya arkadaş çevresi 

ile sınırlı kalmaması, toplum geneline yayılması gereklidir. Puntam’ın bu 

tespitlerinden sonra güven üzerine yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Bu 

çalışmalardan bazıları Tablo 2.1’de sunulmaktadır. 

Knack ve Keefer (1997), Puntam’ın İtalya için gerçekleştirdiği karşılaştırmalı 

analizin benzerini ülkeler bazında yapmışlar ve sosyal sermaye açısından zengin 

ülkelerin daha fazla büyüme gerçekleştirdiğini tespit etmişlerdir. Knack ve Keefer, 

sosyal işbirliği ile güven arasında doğru yönde bir ilişki olduğunu ileri sürerek, aynı 

ilişkinin güven-büyüme ve güven-yatırım arasında da söz konusu olduğunu 

belirtmişlerdir. (1997:1259-1268) Zak ve Knack (2001) ise Knack ve Keefer’in 29 

ülke verisi ile yaptığı analizi 47 ülke ile yaparak, benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Bu 

çalışmaların vardığı ortak sonuç, sosyal açıdan yüksek seviyelerde olan ülkelerin 

refah içerisinde olmalarının en önemli sebebi olarak güvenin gösterilmesidir. 
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Fukuyama’nın ifade ettiği gibi, yüksek refah seviyesine sahip olan ülkeler, toplumsal 

erdemlerini ve bireyler arasındaki güven unsurunu sürekli yüksek seviyede tutan 

ülkelerdir. (2005:165-166) 

Güven, kişinin karşılaştığı olay, durum ya da kişiye olan itimat duygusudur. 

(James 2002:295) Eğer birisine güven duyulursa veya güvenilir olarak 

nitelendirilirse, üstü kapalı biçimde düşünülen, yapılacak olan işlemde veya alınacak 

pozisyonda söz konusu kişi ile beraber hareket edilebileceğidir. Benzer şekilde 

güvenilir olmadığı düşünülürse işbirliğinin veya beraber hareket etme ihtimalinin 

düşük olduğu ima edilir. (Gambetta 1988:217) Başka bir deyişle güvenen ile 

güvenilen arasında beraber hareket etme üzerine bir işbirliği söz konusudur. Yapılan 

bu işbirliği herhangi bir imzalı sözleşme niteliğinde olmadığından dolayı güven, 

kişiler arasında yapılan örtük kontrat veya imzasız anlaşma olarak tanımlanabilir. 

(Zucker 1985:6) Herhangi bir maddi belge olmadığı için bu örtük kontratın 

geçerliliği tarafların söz konusu işlem ya da durumdaki davranışlarına bağlıdır. 

Güvenen ve güvenilen arasındaki örtük anlaşmanın etkinliği, tarafların güven 

seviyeleri ile yakından ilişkilidir. Taraflardan herhangi birinin güven ortamına zarar 

verecek tutumu, güvenin azalmasına hatta tamamen ortadan kalkmasına yol açabilir. 

Güven kavramının iktisadi açıdan incelenmesi, işlem maliyetleri ve 

mahkumlar açmazı olmak üzere genellikle iki kavrama dayandırılır. (Tsiakis 

2010:44) İşlem maliyetleri yaklaşımında, taraflar arasındaki ilişkiler sonucu oluşan 

maliyetler ile güven kavramı ilişkilendirilir. Mahkumlar açmazı ise karar verme 

teorileri çerçevesinde güveni ele alır. Kişilerin karar verirken, sadece kendisine 

uygun olan seçeneği değil, karşı tarafın vereceği kararı da dikkate alarak karar 

vereceğinin savunulduğu mahkumlar açmazında, tarafların işbirliği içerisinde hareket 

etmeleri için ana tema olarak güven kullanılır. 
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Tablo 2.1: Güven Literatüründe Yer Alan Önemli Çalışmalar 

Yazar Çalışmanın Adı ve Tarihi Çalışmanın Teması Katkıları 

Lynne G. Zucker 

Production of Trust: 
Institutional Sources of 
Economic Structure, 1985 

Güven oluşumu  İktisadi açıdan güven bir maldır. Ancak diğer mallara göre üretimi 
farklılık gösterir. Zamana bağlı olarak üretimi mümkündür. Üretim 
miktarı ve kalitesi tam olarak belirlenemez. Sözleşmeler gibi formal 
yapılarla değil, bir nevi imzasız sözleşme olan güven, manevi 
taahhütler gibi resmi olmayan mekanizmalarla üretilir. Sözleşmeler 
ise güven ortadan kalktığı zaman uygulanır. Güven oluşumu için 
kişisel, kurumsal ve işlem tabanlı olmak üzere üç mekanizma vardır. 

Partha Dasgupta 

Trust as a Commodity, 
1988 

Ticari işlemlerde yapılan 
sözleşmeler ve güven, güven 
oluşumu, hesaplanan güven  

Güvenin ölçülebilir olduğunu ileri süren Dasgupta, bilgi gibi güveni 
de bir mal olarak kabul etmektedir. Tüm ticari işlemlerde merkezi bir 
rol üstlenmesine karşın iktisatçıların nadiren tartıştığı güven bir 
hesaplama sürecidir. Karşı tarafa güven, içinde bulunulan durumun 
getirdiği kazanımlar ve maliyetlerin karşılaştırılması ile gerçekleşir. 
Bu bağlamda karşı tarafın gözlemlenen hareketleri güven oluşumu 
açısından kritik bir rol üstlenir. Güven oluşumunun fayda-maliyet 
yaklaşımı ile açıklanması, güvene iktisadi bakış açısı getirmektedir.  

Oliver E. Williamson 

Calculativeness, Trust and 
Economic Organization, 
1993 

Hesaplanan güven, sözleşmeler, 
işlem maliyetleri  

Güven kavramını bir beklenti olarak değerlendirmeyerek, işlem 
maliyetleri çerçevesinde inceleyen Williamson, Dasgupta’dan farklı 
olarak güven kavramını risk ile birlikte ele almıştır. Sosyal bilimler 
güven kavramını, risk içeren durumların alt sınıfı olarak görmektedir. 
Güven oluşumunu oyun teorisi çerçevesinde açıklayan Williamson,   
güvenin hesaplanabilir olduğunu kabul ederken, kişisel güven gibi 
neredeyse hiç hesaplanamayan güven tiplerinin de olduğunu 
belirtmektedir.  

Robert Puntam 

Social Capital and Public 
Affairs, 1993 

Güven ve yerel yönetimler arası 
faklılıklar 

Toplumda sosyal sermaye derecesinin yüksek olması, toplumsal 
uzlaşıyı daha etkin hale getirmektedir. Bölgeler arasındaki gelişmişlik 
farklılıkları, sosyal organizasyonlar, normlar ve güveni içeren sosyal 
sermaye düzeyleri ile ilişkilidir. Karşılıklı güven duygusunun daha 
fazla olduğu bölgelerde toplumsal anlaşma, güven duygusunun daha 
az olduğu bölgeler nazaran daha fazladır. Paranın ticarete getirdiği 
etkinlik gibi, güvende sosyal hayata etkinlik getirir. Güven sosyal 
hayatın yağıdır. 
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Stephen Knack ve 
Philip Keefer 

Does Social Capital Have 
an Economic Payoff? A 
Cross-Country 
Investigation, 1997 

Güven, ülkeler arası farklılıklar 
ve ekonomik performans 

Puntamın bölgesel yapmış olduğu çalışmanın benzerini ülkeler arası 
farklılıkların belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada, piyasa 
ekonomisi uygulanan ve Dünya Değerler Araştırması’nda yer alan 29 
ülke incelenmektedir. Sosyal sermaye açısından zengin olan ülkeler 
yüksek büyüme oranlarına ve yüksek gelir dengesine sahiptir. 
Puntam’ın çalışmasına benzer sonuçların ortaya konulduğu çalışmaya 
göre,  güven – büyüme arasındaki ilişkinin yanı sıra, güven – yatırım 
arasında da ilişki bulunmaktadır.  

Kirsimarja Blomqvist 

The Many Faces of Trust, 
1997 

Güvenin disiplinler arası 
kavamsal analizi 

Disiplinlerin, güven kavramına yaklaşımları birbirlerinden faklıdır. 
Disiplinler arası bir kavram olan güven genellikle psikoloji, sosyoloji 
ve iktisat bilimleri tarafından incelenmektedir. Her yaklaşımda, 
belirsizlik ve risk durumunda güvenin gerekliliği vurgulanmaktadır. 
Güvenin kullanılması için bilgiye ihtiyaç vardır. Tam bilgi durumunda 
güvene ihtiyaç yoktur. İktisatçılar güveni, işlem maliyetlerini azaltan 
örtük sözleşme ve karar vermede işbirliği olarak 
değerlendirmektedirler.   

Patricia M. Doney ve 
Joseph P. Cannon  

An Examination of the 
Nature of Trust in Buyer-
Seller Relationships, 1997 

Endüstriyel işlemlerde alıcı ve 
satıcı arasında güven oluşumu  

Endüstriyel alıcıların, tedarikçi firma ve satıcı firmalara olan güven 
oluşumların incelendiği çalışmada, güven gelişimi için beş bilişsel 
yöntem olduğu ve hem tedarikçi firma hem de satıcı firmanın alıcı 
güveni üzerinde etkili olduğu vurgulanmaktadır. Güven oluşturma 
yöntemleri çerçevesinde endüstriyel işlemlerde alıcı-satıcı firma ve 
alıcı-tedarikçi firma arasındaki güven oluşumunun, satıcı firma seçimi 
ile gelecek satın alma eğilimleri üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. 
200 satış yöneticisi ile yapmış oldukları anket çalışmasının 
sonuçlarına göre, ün, firma büyüklüğü, gibi tedarikçinin performansı 
ile ilişkili özellikler ve önceki deneyimler, alıcı güven oluşumu ile 
yakından ilişkilidir.  

Harvey S. James 

The Trust Paradox: A 
Survey of Economic 
Inquiries Into the Nature of 
Trust and Trustworthiness, 
2002 

Güven ve karar verme İktisatçılar güven kavramını mahkumlar açmazı oyununda ele alırlar. 
Karşı tarafın davranışına göre verilecek olan kararı temsil eden 
mahkumlar açmazının dört çözümü bulunmaktadır. Bunlar, tarafların 
tercihlerinin değişmesi, yazılı sözleşme, örtük sözleşme ve yeniden 
etkileşimdir. Burada örtük sözleşme olarak belirtilen ise güvendir. 

Audun Josang ve 
Stephane Lo Presti 

Analysing the Relationship 
between Risk and Trust, 
2004 

Belirsizlik, karar verme, güven Güven ve risk, belirsizlik durumlarında karar verme araçlarındandır. 
Karşı tarafın beklentilerini karşılayabileceğine inanma duygusu olan 
güven aynı zamanda bir risk almadır. Karar güven risk dengesi ile 
mümkündür. 
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Jeffrey H. Dyer ve 
Wujin Chu 

The Economic Value of 
Trust in Supplier – Buyer 
Relations, 1997 

 
 
 
 
 

İşlem maliyeti ve güven Güven işlem maliyetlerini azaltan önemli bir faktördür. Firmaların 
birbirleriyle, firmaların tüketicilerle ve tüketicilerin tüketicilerle ticari 
işlemlerinde bilgi edinme, sözleşme kontrol etme ve yaptırım 
maliyetlerini azaltan güven, bir nevi örtük sözleşmedir. Bu 
sözleşmenin maliyeti ise çok düşüktür. Çalışmada yapılan deneysel 
araştırmada, sözleşme veya parasal rehin gibi uygulamaların, güven 
kadar etkin mekanizmalar olmadığı tespit edilmiştir. Alıcı-satıcı 
ilişkisinde ekonomik faydayı arttıran güven, firmalar açısından önemli 
bir rekabet avantajı sağlamaktadır. 
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Neo-klasik görüş, firmanın üretim faaliyetlerinde karşı karşıya kaldığı 

maliyetler üzerine odaklanır. Başka bir ifadeyle maliyet, üretim süreci açısından 

değerlendirilmektedir. İlk olarak 1937 yılında Coase tarafından geliştirilen işlem 

maliyetleri teorisine göre maliyet, üretim açısından değil, mal ve hizmetlerin 

değişimi yönünden ele alınmaktadır. (Tadelis ve Segal, 2005:161-162) Satıcı ve alıcı 

arasındaki mal ve hizmet alış verişi sürecinde oluşacak olan işlem maliyetlerinin en 

önemli kaynaklarından birisi de sözleşme maliyetleridir. (Dyer ve Chu 1997:5) 

Tarafların aralarında sözleşme yapmalarının en önemli sebebi sürecin kendilerine 

zarar vermeyeceğinden emin olmak istemeleridir. Elbette yapılan sözleşmenin bir 

maliyeti söz konusudur ve sözleşme yapmaya niyetli her iki taraf bu maliyete 

katlanmaya hazırdır. Ancak taraflar, gerçekleştirilecek işlemde herkesin üzerine 

düşeni eksiksiz yerine getireceğine emin ve birbirlerine güveniyorlarsa sözleşme 

yapmazlar. Böylece taraflar sözleşmenin oluşturulma, yürütülme ve denetleme 

maliyetlerinden kurtulurlar. Bu açıdan güven, işlem maliyetinin artmasını sağlayan 

yazılı sözleşmenin ikamesi olarak düşünülebilir. (Zucker 1985:6) 

İktisadi işlemlerde, sözleşmeli mekanizmalara nazaran maliyetlerin 

azalmasını sağlayan güven kavramı, taraflar arasındaki bilgi paylaşımının da 

artmasına katkı sağlamaktadır. Özellikle firmalar açısından oldukça önemli olan 

firmaların faaliyet alanları ile ilgili bilgi, yüksek güven ortamında paylaşılmaktadır. 

(Dyer ve Chu 1997:5) Rekabet, piyasa dinamiklerinin en önemli unsuru olduğundan 

dolayı firmalar, rakip firmalara karşı rekabet aracı olarak kullanma amacıyla, sahip 

oldukları bilgi birikimini paylaşmak istemezler. Ancak işbirliği yapılan firmaya, 

aktarılan bilginin rakip firmalara verilmeyeceği ile ilgili güvenildiği için, iş birliği 

yapılan firma ile bilgi paylaşımı yapılabilir. Böylece işbirliği yapılan firmaya 

aktarılan bilgi sayesinde, firmanın üretim maliyetleri düşer. Yeni bilgiye sahip olan 

firmanın daha düşük maliyetlerle üretim faaliyetlerini sürdürmesinin yanı sıra, 

işbirliğindeki firmanın da olumlu etkilenmesini sağlayacaktır. En önemli nokta ise 

bilgi paylaşımındaki artış ile bilgi aktarılan firmanın bilgi edinme maliyetlerinin 

azalmasıdır. 

İktisadi çerçevede güven kavramı, yoğun olarak oyun teorisi çerçevesinde de 

incelenmektedir. (Handfield ve Bechtel, 2004:13; Sako ve Helper, 1998:389) İnsan 
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davranışlarının ve alınacak kararların oyunlarla açıklanabileceği düşüncesinin temel 

oluşturduğu oyun teorisi, Von Neumann ve Morgenstern tarafından literatüre 

kazandırılmıştır. (Glimcher 2009:2) 1944 yılında yazmış oldukları kitaplarında iki 

kişilik ve toplamı sıfır olan oyunları24 incelemişlerdir. (Mutairi 2007:2) Bu oyunlarda 

mutlaka bir tarafın kazancı, diğer tarafın kaybı söz konusudur. Her iki tarafın 

kaybedebileceği veya kazanabileceği çok kişili ve toplamı sıfır olmayan, işbirliğine 

gidilen oyunların denge analizi ise John Forbes Nash tarafından gerçekleştirilmiştir. 

(Erselcan 2009:35) Bu oyunlarda ise tarafların vereceği kararlarda, karşı tarafın 

vermiş ya da verecek olduğu kararın etkin olduğu düşünülür. Başka bir deyişle karşı 

tarafın tutumuna göre karar verilir. Mahkumlar açamazı oyunu25, taraflar arasındaki 

güvenin ne denli etkili olduğunu ortaya koyduğu için iktisatçılar tarafından dışsal 

olarak düşünülen güven kavramını gerçek yerine taşıması açısından önemlidir. 

İki mahkumun stratejik davranışlarının ne olacağının incelendiği mahkumlar 

açmazında, her iki mahkumda karşı tarafın hangi davranışa karar verdiği hakkında 

bilgiye sahip değildir. Oyuncuların birbirlerinin tercihleri ile ilgili olarak belirsizlik 

söz konusudur. Tablo 2.2’de sunulan mahkumlar açmazı, bireysel davranmak ile 

işbirliğine gitmek arasındaki ikilemi ortaya koymaktadır. Eğer mahkumlar 

birbirlerine güvenirler ve diğer mahkumun da suçu kabul etmeyeceği şeklinde 

davranırlarsa, her iki mahkumda en az ceza olan 1’er yıl ceza alacaktır. Suçu itiraf 

etmek cezadan kurtulmak olarak görülse de, karşı tarafın da itiraf etmesi olasılık 

dahilinde olduğu için baskın strateji olmayacaktır. Her iki mahkumun da suçu inkar 

etme seçimini kullanması ise sadece güven ile mümkündür. Bu oyunda temel nokta, 

sonucun bir kişi tarafından belirlenemeyeceği, sonuç için her iki tarafın seçimlerinin 

önemli olduğudur. Başka bir deyişle, piyasada taraflardan birinin kendisi için en 

olumlu kararı vermesi, sonucun kendisi açısından en olumlu olacağı manasına 

gelmemektedir. 

 

                                                           
24 Kazanılan ve kaybedilen toplamının sıfır olduğu oyunlara toplamı sıfır oyunlar denir. Bir futbol 

karşılaşmasında bir taraf 2-0 kazandıysa, diğer taraf 2-0 yenilmiştir. Başka bir deyişle takımlardan 
birinin kazancı 2 ise diğer tarafın kaybı 2’dir. 

25 Mahkumlar açmazı oyununda her iki mahkumun birbirlerine güvenmeleri halinde her iki tarafın az 
ceza alacağı, karşı tarafa güvenmeyerek kendi çıkarlarını düşünmeleri halinde bir tarafın daha fazla 
ceza alacağı durumlarındaki stratejiyi ortaya koymaya çalışan bir oyundur. Bu oyunda baskın 
strateji, mahkumların birbirlerine güvenerek, her ikisinin de suçu kabul etmemesidir. 
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Tablo 2.2: Mahkumlar Açmazı 

  2. Mahkum 

  İtiraf Etme İnkar Etme 

1.
 

M
ah

k
u

m
 İtiraf Etme 5            5 

           0            10 
 

İnkar Etme 10          0             1              1 

 

Rasyonel ve bencil olan taraflar sadece kendi çıkarlarına yönelik davranışlar 

içerisinde olduklarından dolayı ekonomik insan görüşünde güven yer almaz. 

Gerçekte ise taraflar arasındaki ilişkileri belirleyen durumlar genellikle 

belirsizliklerle doludur. Belirsizlik ortamında karar vermek zorunda olan taraflar, 

beklentileri ile orantılı olarak risk alırlar. Risk seviyesi, belirsizliklere ve beklentilere 

bağlıdır. Belirsizlik fazlaysa ve beklentiler olumsuz ise risk artar. (Dyer ve Chu 

1997:5) Güven konusunu belirsizlik ve beklentiler açısından ele alan iktisatçılara 

göre, güven ve risk, belirsiz durumlarda karar alma için kullanılan iki araçtır. (Josang 

ve Presti 2004:138) Piyasa belirsizliğinin fazla olduğu durumlarda hem alıcılar hem 

de satıcılar için risk seviyesi yükselir. Risk seviyesindeki yükselmeye paralel olarak 

güvene olan ihtiyaçta artar. Güveni, riske bir alternatif olarak düşünen Uslaner’e 

(2003) göre güven, bilgi ve deneyime bağlıdır. Geçmiş deneyimlerinden edinilen 

bilgiye dayanan güven bilgi temelli güven veya stratejik güven olarak adlandırılır. 

(Uslaner 2003:3) Bilgiye dayalı güven, kişinin geçmiş deneyimleri ile elde 

edilmesinin yanı sıra kişini araştırmalarıyla da oluşabilir. Araştırma süreci sonrası 

kişide oluşan güven seviyesi, geçmiş deneyimlerle oluşan güvenden daha düşüktür. 

İnternet üzerinden alış veriş yapmak isteyen bir tüketici daha önce işlem yaptığı ve 

problem yaşamadığı alış veriş sitesini öncelikle tercih eder. Stratejik güven, bilgiye 

dayalı olmakla birlikte beklentiler ile şekillenir, deneyim ve araştırma ile artar. 

Güvenin oluşturulması uzun zaman alırken, güvenin yıkılması anlıktır. (Olsen 

2008:2192) Bu nedenle güven çok kırılgan bir yapıya sahiptir.    

Bazı iktisatçılara göre ise güven bir maldır. (Bruni ve Sugden, 2000; 

Dasqupta, 1988; Khan, 2002; Zucker, 1985) Güvenin tüm iktisadi işlemlerde merkezi 
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bir görev üstlendiğini öne süren Dasgupta’ya göre iktisatçılar güveni kamu malı 

olarak ele almaktadırlar. (1988:65) Herhangi bir işlemde veya durumda güvenin 

kullanılması, başka kişiler tarafından kullanılamayacağı anlamına gelmez. Birçok 

kişi aynı anda güveni tüketebileceklerinden dolayı dışarıda tutulma söz konusu 

değildir. Güveni kullanarak faydalarını arttıran tüketiciler, dürüst davranmaları 

halinde genel güvenin artmasına katkıda bulunurlar. Bu yönüyle güven kullanıldıkça 

azalmak yerine kullanıldıkça artan bir maldır. Güvenin artması için en önemli koşul 

ise tarafların dürüst davranmalarıdır. Ancak dürüst olmayıp yinede güveni kullanmak 

isteyenler, kamusal mallardaki bedavacılık sorununu akla getirmektedir. Güvenin 

getirmiş olduğu faydadan, dürüst olmasalar dahi yararlanacaklardır. 

Güvenin bir mal olduğunu belirten Zucker’e (1985) göre güvenin diğer 

mallara göre üretimi farklıdır. Genel olarak iki özellik ile diğer malların üretimine 

göre farklılık gösteren güven üretiminin ilk farkı, üretim yönteminin zamana bağlı 

olmasıdır. (Zucker 1985:13) Bunun en önemli sebebi, hakkında yeterli bilgiye sahip 

olunmayan kişilere ve durumlara güven duyulmamasıdır. Kişiler ve durumlar 

hakkında gerekli bilgi ve deneyimin elde edilmesinde ise zaman önemlidir. Güvenin 

diğer mallara nazaran farklı olan ikinci özelliği ise, üretim miktarının tam olarak 

ölçülememesidir. (Zucker 1985:14) Diğer malların üretiminde üretim miktarı 

belirlenebildiği için firma yatırım kararlarını belirleyebilir. Ancak güven için aynısı 

söz konusu değildir. Güven oluşturma süreci düşünülen sonuçları vermeyebilir ya da 

oluşturulan güven istenilen seviyede olmayabilir. Ayrıca üretilen güven miktarı farklı 

zaman dilimlerinde, farklı kişiler arasında ve ortamlarda farklı olacaktır. (Moran ve 

Hoy 2000:558) Bu ise güven algısının kişiye ve ortama göre farklılık gösterdiği 

anlamına gelmektedir.   

Güven kavramının tanımlanması bağlamında farklı yaklaşımlar bulunmasına 

karşın, yapılan tanımlarda ortak noktalar söz konusudur. Perks ve Holiday’e göre 

güven kavramının, riskli durumlarda karşı taraftan emin olma beklentisi olarak 

tanımlanması, bilim adamları tarafından genel kabul görmektedir. (Halis, Gökgöz ve 

Yaşar 2007:189) Yapılan tanım çerçevesinde kişi, karşı taraf ve ortam olmak üzere 

güven kavramının üç durum ile ilişkili olduğu anlaşılmaktadır.   
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2.2.3. Güven Tipleri 

Farklı bilim dallarına göre literatürde yer alan güven tanımlarına 

bakıldığında, güvene farklı açılardan yaklaşıldığı görülmektedir. Psikolojide insanın 

kişilik özellikleri ile ilişkilendirilen güven, sosyolojide kişiler, gruplar ve kurumlar 

ile ilişkilendirilmektedir. İktisatta ise daha farklı bir yaklaşımla örtük sözleşme 

olarak değerlendirilmektedir. (Ba 2001:324) Bilim dalları arasında olan tanımsal 

farklılıklar, güven tiplerinin belirlenmesinde de görülmektedir. 

En genel gruplandırma, güveninin kişisel güven ve kişisel olmayan güven 

olmak üzere iki gruba ayrılmasıdır. Kişilerin kendi özellikleri ile şekillenen güven 

duygusu kişisel güven olarak nitelendirilirken, kişilerin kişi olmayan organizasyon 

ve kurumlar ile ilgili güvenleri ise kişisel olmayan güven olarak ifade edilmektedir. 

(Halis, Gökgöz ve Yaşar 2007:190) Uslaner (2003) ise genelleşmiş güven ve kısmi 

güven şeklinde iki güven tipinin olduğunu belirtmektedir. Kısmi güven kişisel 

ilişkilere dayalı, genelleşmiş güven ise diğer bireylerin davranışları ile ilgili 

beklentilere dayalı güven biçimidir. (Başak 2010:57) 

  Kişisel, bilişsel ve kurumsal güven olmak üzere üç tip güven olduğunu 

belirten McKnight, Cummings ve Chervany’ye göre kişisel tabanlı güven, 

çocukluktan itibaren gelişir, yaşantılarla şekillenir ve bireyin diğer kişilere olan 

güven eğilimini ifade eder. (1998:474) Bilişsel güven, karşı taraf hakkında edinilen 

bilgilere ve etkilere dayalı güvendir. İlk karşılaşma esnasında karşı tarafın fiziksel 

görünüşünün bıraktığı etki bilişsel güvene örnek olarak verilebilir. Kurumsal güven 

ise kişisel olmayan oluşumlara olan güvendir. Kişilere verilen ürün garantileri bu 

kapsamda ele alınmaktadır. (McKnight, Cummings ve Chervany 1998:475) Bilişsel 

ve kişisel güven tiplerini,  bilgi tabanlı ve kimlik tabanlı güven olarak ifade eden 

Herting ise farklı olarak hesap tabanlı güvenden bahseder. (2002:5-7) Hesap tabanlı 

güven, durum karşısında fayda maliyet analizi ile kişilerin elde edecekleri güveni 

temsil etmektedir. Bir ilişkiye devam etmenin maliyeti ile getireceği faydanın 

dengesi olarak tanımlanır. Doney, Cannon ve Mullen ise hesap tabanlı güveni bilişsel 

güven çerçevesinde düşünerek, kişinin güven duyduğunda elde edeceği fayda ile 

karşı karşıya kalacağı maliyetin kıyaslanması ile güven oluşabileceğini 

belirtmektedirler. (1998:604-605) Zucker’e (1985) göre ise karakteristik tabanlı, 
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süreç tabanlı ve kurumsal tabanlı olmak üzere üç tip güven oluşumu süreci 

bulunmaktadır. (Chau vd. 2006:789) Karakteristik tabanlı güven kişisel özelliklerle, 

süreç tabanlı güven geçmiş deneyimler ve gelecekteki beklentilerle, kurumsal tabanlı 

güven ise daha önce bahsedildiği üzere kişisel olmayan garanti, düzenleme, kanun 

gibi sosyal yapılarla ilgilidir.  

Tan ve Sutherland’ a göre güven bileşenlerinin sınıflandırılmasında 

disiplinlere göre farklılıklar olmasına karşın, genel anlamda üç güven tipinin olduğu 

söylenebilir. (Caber 2010:127) Birincisi kişisel özelliklerin temel olarak alındığı 

tecrübelerle şekillenen kişisel güven, ikincisi karşı tarafla olan ilişkilerin sosyal 

oluşumlar çerçevesinde ele alındığı kurumsal güven ve üçüncüsü ise bulunulan 

ortamdaki risk algısının sebep olduğu beklentiler ile şekillenen kişilerarası güvendir. 

Kini ve Choobineh’e göre, güven üzerine çalışan sosyal bilimcilerin 

kullandıkları güven bileşenleri kişisel güven, sosyal güven ve ilişkisel güven olmak 

üzere üç kategori altında toplanmaktadır. İnsani güven (human trust) olarak 

isimlendirdiği bu güven bileşenleri Tan ve Sutherland ile benzerlik gösterir. Ancak 

araştırmacılar makine güveni (machine trust) olarak isimlendirdikleri farklı bir 

güvenden bahsederler. Makine güveni, kişinin teknolojik sistemlerin işleyişine olan 

güveni ile ilgilidir. (1998:57) McKnigt, teknolojik sistemlere olan güvenin, insanlar 

arasındaki güvene benzer biçimde ele alındığını ileri sürerek kişisel güven eğiliminin 

ve kurumsal güvenin teknolojik güven açısından önemli olduğunu belirtmektedir. 

(2005:330) Wiedmann’a (2010) göre ise teknolojik güvenin sistem tabanlı bileşenleri 

olduğu gibi, kullanıcı tabanlı bileşenler de söz konusudur. Teknolojinin güvenlik, 

fonksiyonellik, istikrarlı çalışma gibi özelliklerinin yanı sıra kullanım kolaylığı, 

kullanışlılık gibi özellikleri, teknolojiye güven duyulması açısından önemlidir. 

(Weidmann 2010:141) 

Güven kavramı ile ilgili yapılan tanım ve güven tiplerindeki sınıflandırmalar 

göz önüne alındığında genel güven tanımları çerçevesinde güvenin, kişi, karşı taraf 

ve ortam olmak üzere üç tip bileşen ile ilişkili olduğu söylenebilir. Kişi ve karşı taraf 

güvenen ve güvenilen kesimi temsil ederken ortam, güvenecek kişi ile güvenilecek 

taraf arasındaki yapılacak işlemler, yaşanacak süreçler gibi içinde bulunulan şartları 

temsil etmektedir. 
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2.2.4. Tüketici Güveni Ve Güvenin Oluşturulması 

Güven, süreçlerin şekillenmesinde ve tarafların kararlarında önemli bir rol 

aldığı için, piyasaları etkileyen bir güçtür. Piyasa ekonomisi güven olmaksızın 

fonksiyonellik kazanamaz. (Bruni ve Sugden 2000:21) Bu sebeple alıcı ve satıcıları 

etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Tüketicilerin güvenini kazanmak, 

firmaların öncelikli stratejileri arasındadır. Benzer durum tüketiciler için de 

geçerlidir. Tüketiciler harcamalarına güven ile yön verirler. (Arısoy 2012:306) Bu 

nedenle güven ve güvenin oluşturulması oldukça önem kazanmaktadır. 

Neo-klasik modellerde, güven kavramı dışsal olarak ele alındığı için güven 

oluşturulması üzerinde durulmaz. Genel olarak güvenin üretilmediği, güvenin var ya 

da güvenin yok olduğu kabul edilir. (Zucker 1985:18) İktisadi karar birimleri tam 

bilgiye sahip oldukları için güven kavramının tarafları etkilediği düşünülmez. 

Taraflar birbirleri hakkında sınırlı bilgiye sahip olduklarında ise piyasaya belirsizlik 

hakimdir. Bu durumda piyasa aktörleri olan firmalar ve tüketiciler, yatırım ve 

tüketim kararlarına güven çerçevesinde yön verirler.  

Ekonomide güven düzeyinin tespit edilmesi, gelecekle ilgili verilecek 

kararların şekillendirilmesinde oldukça önemlidir. İktisatçılar arasında güven 

düzeylerinin tespit edilmesinin, gelecek harcamaların tahmininde kullanılabileceğini 

savunanlar olduğu gibi, bu görüşe karşı çıkanlarda mevcuttur. (Garner 1997:57) 

Birçok ülkede, genel ekonomik performans ve gelecek hakkında tahminlerde 

bulunmak için tüketici ve firmalara anketler düzenlenerek iki farklı güven düzeyi 

ölçülür. Bunlardan birincisi, piyasanın talep düzeyini tahmin etmek için düzenlenen 

tüketici güven indeksi, ikincisi ise piyasanın arz yönünü değerlendirmek için 

kullanılan reel kesim güven indeksi anketleridir. Tüketici ve üreticilerin güven ile 

ilişkili görüşleri, genel ekonomik durum açısından gösterge olarak kabul 

edilmektedir. (Arısoy 2012:305) Belirsiz durumlarda, tüketicilerin gelecekle ilgili 

kaygıları artar ve harcamalarını kısma eğilimine girerler. Benzer şekilde firmalarda, 

belirsizlik artınca, geleceğe olan güvenleri azalır ve yatırımlarını azaltma yoluna 

giderler. Güven düzeyinin değişmesi, direk olarak tüketim ve üretimi etkilediği için, 

makro değişkenlerin, dolayısıyla toplam talebin değişmesine sebep olmaktadır. 

(Garner 1997:67)  
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Tüketici ve üreticiler için düzenlenen güven anketleri makro seviyede güven 

düzeyini ölçmek için kullanılır. Tüketicinin makro değişkenleri değerlendirerek, 

genel ekonomik durumu değerlendirdiği makro güvenin yanı sıra, tüketicinin kişisel 

ve sosyal çevresi ile ilgili olan mikro güven de söz konusudur. (Noteboom 2003:2) 

Uslaner’e (2006) göre mikro temelli güven, ahlaki güven ya da kişisel güven olarak 

adlandırılır ve temelleri devlete ve kurumlara dayalı olan kurumsal güvenden 

tamamen farklıdır. Beugelsdijk ise kişisel güvenin makro güvenden farklı olduğunu, 

mikro seviyede sorularla düzenlenen anketlerle, makro seviyedeki güven seviyesinin 

ölçülemeyeceğini, sadece iyi işleyen kurumsal yapının ölçülebileceğini ileri 

sürmektedir. (2006:371)  Bir başka deyişle yapılan anketler kişiler arasındaki güven 

derecesini ölçmek yerine kurumsal işleyişe olan güveni ölçmektedir. Bu bağlamda 

güven düzeyinin belirlenmesi için yapılan anketler tartışma konusu olmakla birlikte, 

ekonomiler için önemli göstergelerden biri olarak kullanılmaya devam etmektedir.  

Tüketicilerde güvenin oluşması, harcama kararlarına yön verilmesi açısından 

oldukça önemlidir. Tüketicilerin güven oluşumunda en önemli etken bilgidir. Ürün 

veya firma hakkında doğruluğuna inandığı yeterli bilgiye sahip olan tüketicinin 

güven düzeyi artar. Tüketicilerin doğruluğundan emin olduğu bilgilerin başında, 

kendilerinin geçmiş deneyimleri ile elde ettikleri bilgiler gelir. Eğer tüketiciler 

geçmiş deneyime sahip değillerse, karar vermek için gerekli bilgiye sahip 

olmadıkları anlamına gelir. Kararlarını etkileyecek olan bilgi edinme sürecinde 

tüketiciler, ürün ve firma hakkında algıladıkları risk seviyesini azaltmak isterler. Bu 

da ancak tüketicinin güven düzeyinin artması ile mümkündür. Tüketici satın alma 

kararını, algıladığı risk seviyesini göze alabileceği güven düzeyine ulaştığında verir. 

Belirsizlik durumlarında tüketiciler, tercihlerini güven duydukları mal ya da 

firmalar yönünde kullanırlar. İlk olarak firmalardan, alacakları ürünler hakkında fiyat 

ve özellik bilgilerini öğrenirler. Stigler’in araştırma teorisine göre, tüketici araştırma 

sürecinde gözlemlediği en iyi alternatif setini seçerek karar verir. (Nelson 1970:313) 

Ancak belirsizlik ortamında, firmaların kendi mallarının kusurlarını 

gizleyebilecekleri düşüncesi ile tüketiciler firmaların kendilerine sağladığı bilgiler ile 

karar verirken tereddüt edebilirler. Bunun yerine tüketiciler, ürün ve firma ile daha 

önce işlem yapmış diğer tüketicilerin veya tanıdıklarının deneyimlerine önem 

verirler. (Nelson 1974:747) 
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Asimetrik bilgi tüketici güveninin oluşmasındaki en büyük engellerden 

biridir. Tüketici malın fiyatı ile ilgili tüm bilgiye ulaşabilmesi mümkün iken malın 

kalitesi ile ilgili tüm bilgilere ulaşması mümkün değildir. Taraflar arasındaki bilgi 

dengesizliği işlem öncesinde ters seçim problemi, işlem sonrası ise ahlaki tehlike 

problemlerini ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda malın kalitesi ile ilgili kararlarda 

güven önemli rol oynar. Özellikle internet alış veriş sitelerinde yer alan ürünlerin 

kalite belirsizliği sebebiyle, bu piyasalarda güven son derece önemlidir.  

 

2.2.5. Risk, Güven Ve Karar Verme 

Belirsizlik altında karar vermede, risk ve güven kavramları iki önemli 

bileşendir. (Josang ve Presti 2004:138) Algılanan risk seviyesinin, ticari işlemlerle 

ilgili alınacak kararlarda oldukça önemli olduğunu belirten Manchala’ya göre 

algılanan risk seviyesi işlem maliyeti ile doğru orantılıdır. (1998:316) İşlem maliyeti 

artığında algılanan risk seviyesi artar. Bu sebeple algılanan risk seviyesi yatırım 

kararı veya tüketim kararını negatif yönde etkiler. Başka bir deyişle algılan risk 

seviyesi ne kadar yüksek ise yatırım veya tüketim isteği o kadar azalır. 

Literatürde güven ile risk arasındaki ilişki üzerine farklı yaklaşımlar söz 

konusudur. Lorenz’e (1998) göre risk güvene yol açarken, Luhmann’a (1988) göre 

güven riske neden olmaktadır. Güven ile risk beraber ortaya çıkar ve güven bir risk 

alma davranışıdır. (Handfield ve Bechtel, 2004:20-21) Risk ile güven kavramlarını 

birbirinin aynısı olarak gören yaklaşımlar olduğu gibi, güven kavramını riskin bir 

yan ürünü olarak görenler de vardır. (Williamson 1993:463) Risk ile güven arasında 

yakın bir ilişki olmasına karşın, genel kanı bu iki kavramın birbirinden farklı 

oldukları yönündedir. (Kim, Ferrin ve Rao 2008:547) Riskli durumlar söz konusu 

olduğunda iki seçenek ile karşılaşılır. Birincisi, riskli işlemden vazgeçmek, diğeri ise 

riski göze alarak işlemi gerçekleştirmektir. Böyle bir durumda güven, verilecek 

kararı etkileyen en önemli unsurdur. Başka bir deyişle güven, belirsizlik ortamında 

risk probleminin çözümüdür. 

Riskli olan durumlarda mutlaka güvenin gerekli olduğu şeklindeki bir 

şartlanma yanlış olacaktır. Güven duyulmadığı halde kişiler riskli durumlarda karar 

verme durumunda kalabilirler. Riskli durumun getireceği fayda ile vereceği zarar 
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arasındaki seçimler kişilerin kararlarını şekillendirir. Örneğin internetten alış veriş 

yapacak olan bir tüketici, fiyatı çok düşük olması sebebiyle güvenmediği bir siteden 

işlem yapabilir. (Kim, Ferrin ve Rao 2008:547) Klasik görüşün karar verme 

yöntemini şekillendiren beklenen fayda teorisine uygun olan bu davranış örneğinin 

tersi durum da söz konusu olabilir. İnternetten alış veriş yapan bir tüketici, fiyatı 

yüksek dahi olsa güven duyduğu firmayı tercih edebilir. Riskten kaçınmak isteyen 

tüketici, güven duyduğu satıcıyı tercih ederek, beklenen fayda teorisine uygun 

hareket etmemiştir. Daha önce belirtildiği üzere beklenti teorisinde kişinin kazancı 

söz konusu olduğunda riskten kaçınma şeklinde davrandığı ileri sürülmektedir. Bu 

durum kesinlik ilkesi ile de açıklanabilir. Güven duyulan satıcı ile sorun 

yaşamayacağına inanan tüketici, kesinlik ilkesi gereği, fayda maksimizasyonu 

prensibinin tersine davranarak, problem yaşamayacağı kesin olan satıcıdan yana 

tercihini kullanmıştır.  

Belirsizliğin ve buna bağlı olarak riskin söz konusu olduğu durumlarda, karar 

verilirken güven faktörüne ihtiyaç duyulduğu diğer bir durum maliyetin yüksek 

olmasıdır. Manchala’nın modelinde belirtildiği üzere maliyet artışlarında algılanan 

risk ve riskten kaçınma isteği artmaktadır. (1998:314) Düşük maliyetli işlemlerde 

düşük risk, yüksek maliyetli işlemlerde yüksek risk söz konusu olduğu için, yüksek 

maliyetli işlemlerde güven daha önemli hale gelir. 

Güven, karar vermede oldukça önemli bir unsurdur. Bilgi eksikliğinin söz 

konusu olduğu durumlarda stratejik önem kazanır. Özellikle yüz yüze yapılmayan 

sanal işlemlerde belirsizlik çok yüksek olduğu için internetten yapılan işlemler risk 

derecesi yüksek olan işlemlerdir ve mutlaka güven gerektirir. 

 

2.2.6. Asimetrik Bilgi Ve Güven İlişkisi 

Mikro iktisatta yer alan limon teorisi, asimetrik bilgi probleminin analizi için 

kullanılan standart teori haline gelmiştir. Asimetrik bilgi ile ilgili her çalışma, 

genellikle Akerlof’un 1970 yılında yapmış olduğu bu çalışmayı atıf olarak kullanır. 

Daha önce bahsedildiği üzere Akerlof’un bu çalışması ürün kalitesi üzerine olan 

asimetrik bilginin, piyasayı nasıl etkilediği üzerinedir. Gresham kanunu ile 

sonuçlanan ve piyasa başarısızlığının ortaya konulduğu Akerlof’un bu makalesinde 
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analiz, güven çerçevesinde yapılmıştır. Adı geçen çalışmada güven ifadesi sadece 

makalenin sonuç kısmında kullanılmış, güvenin önemli olduğunun vurgusu 

yapılmıştır. (Akerlof 1970:500) Ancak Akerlof, makalenin güven çerçevesinde 

olduğunu belirtse de, analizlerinde güven faktörüne yer vermemiştir. 

İktisadi karar birimleri, ürün ya da piyasa hakkında tam bilgiye sahip 

olmadıkları anda eksik bilgi söz konusudur. Taraflardan birinin ürün veya piyasa ile 

ilgili daha fazla bilgiye sahip olması halinde eksik bilginin özel bir durumu olan 

asimetrik bilgi ortaya çıkar. Asimetrik bilgi durumu güvenin ihtiyaç duyulduğu tipik 

bir durumdur. Bilgi dengesizliğinin güven ile ilişkisini inceleyen ve analizlerde 

güven kavramına ilk yer veren ise Kenneth Arrow’dur. Arrow’ a göre, eksik bilgiye 

sahip olan hasta, ideal sigorta eksikliğinde, hekimin en iyi tedaviyi uyguladığı ile 

ilgili garanti almak ister. Asimetrik bilgi probleminin çözümlerinden biri olarak 

güveni gören Arrow, kar maksimizasyonunun sağlık sektöründe anlamsız olacağını 

ve kar beklentisinin, güvene karşı duruşun sinyali olarak algılanacağını 

belirtmektedir. (Arrow 1963:965)      

Piyasalarda satılan ürünler hakkında tüm bilgilere tüketicilerin sahip olması 

mümkün değildir. Tüketicinin araştırma süreci sonrasında, ürün kalitesi hakkında 

yeterli düzeyde bilgi edinebileceği mallar olduğu gibi, edinilen bilgilerin hiçbir 

zaman kalite belirsizliğini ortadan kaldıracak kadar yeterli düzeye ulaşamayacağı 

mallar da söz konusudur. Kitap, fayans, müzik kaseti gibi ürünler tüketicinin 

araştırma sonucunda, satın almadan özelliklerini öğrenebileceği ve araştırma malları 

olarak adlandırılan ürünlerdir. Diğer taraftan, deneyim malları olarak bilinen parfüm, 

ayakkabı, kazak gibi tüketicinin kullanım sonrası özelliklerini anlayabileceği mallar 

da mevcuttur. (Nelson 1970:327) Eksik bilginin daha fazla olduğu deneyim 

mallarında, araştırma mallarına kıyasla asimetrik bilgi problemi daha fazladır. Bu 

sebeple deneyim mallarında, araştırma mallarına nazaran güvene daha fazla ihtiyaç 

duyulur. Ürünün fiziksel olarak inceleme fırsatı bulunmadığı piyasalarda tüm ürünler 

deneyim malı durumundadır. (Klein 1988:201) Bu piyasalarda işlemler üst seviye 

güven gerektirir.    

Literatürde asimetrik bilgiden kaynaklanan problemler, işlem öncesi ve işlem 

sonrası problemler olmak üzere iki gurupta incelenmektedir. Belirsizlik, araştırma 
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mallarında işlem öncesi (ex-ante), deneyim mallarında ise işlem sonrasında (ex-post) 

söz konusu değildir. Kalite belirsizliğinin hem işlem öncesi hem de sonrasında 

ortadan kalkmadığı malları itimat malları olarak değerlendiren Darby ve Karni’ye 

göre, deneyim mallarına benzeyen itimat malları, belirli bir zaman dilimi ile deneyim 

mallarından ayırt edilebilir. (1973:69) Başka bir deyişle itimat malları, bir süre 

kullandıktan sonra kalite belirsizliğinin ortadan kalkması ile deneyim mallarından 

ayrılır. Örneğin televizyon tüpünün kalitesi hemen aldıktan sonra değil, belirli bir 

zaman dilimi geçtikten sonra anlaşılabilir. 

 

2.2.6.1. Ters Seçim Problemi Ve Güven 

Bilgi asimetrisi durumunda tüketicinin karşılaşacağı problemlerden biri ters 

seçim problemidir. Araştırma malları ile ilgili kalite problemi söz konusu olmadığı 

için bu mallarda belirsizlik ve risk söz konusu değildir. Araştırma mallarının kalitesi, 

tüketici araştırma süreci sonrasında ortaya çıkar. Deneyim ve itimat mallarında ise, 

tüketici kesinlikle ürün kalitesinden işlem öncesi emin olamaz. Deneyim ve itimat 

mallarında ters seçim problemi hem tüketici hem de satıcı kayaklıdır. Satıcı, rakip 

firmalara avantaj sağlamamak veya ürünün satışını önleyecek kusurlarını gizlemek 

amacıyla ürünün tüm özelliklerini tüketicilere vermeyebilir. Diğer taraftan tüketici 

ise deneyim ve itimat mallarının özellikleriyle ilgili her zaman eksik bilgiye sahip 

olduğunu düşünecektir. Bir tarafta eksik bilgi veren satıcılar, diğer tarafta her zaman 

eksik bilgiye sahip olduğunu düşünen alıcılar ile piyasa, işlemlerin çok zor yapıldığı 

bir hale gelecektir. Bu durumda ters seçim probleminin çözümü için taraflar 

arasındaki güven önemli bir rol oynar. 

Güven seviyesinin oluşumu zamana bağlı olmakla birlikte her insan, Chen ve 

Barnes’ın ilk güven (initial trust) olarak adlandırdığı, bir güven seviyesine 

sahiptirler. (2007:26) Bu seviye kişinin sosyal çevresine ve psikolojik durumlarına 

göre faklılık gösterir. (Hitosugi, 2009:162-163) Kalite belirsizliğinin olduğu 

durumlarda ürün ve satıcıların kaliteleriyle ilgili işaretler, tüketici güven seviyesini 

etkiler. Ürün ve satıcıların yanı sıra piyasanın işleyiş yapısı da, tüketicilerin güven 

seviyelerini etkileyen bir diğer unsurdur. Eğer piyasa içerisindeki işlemler ve 
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işlemlerin yapılış şekli hakkında tüketici eksik bilgiye sahipse bu piyasaya tüketici 

güven duymayacaktır.  

Tüketicinin güven düzeyini etkileyen diğer unsur ürünün kalitesi ile ilgili 

güven sinyalleridir. Ürün kalitesinin sinyali olarak ileri sürülen ilk görüş fiyattır. 

Milgrom ve Roberts, yüksek fiyatın yüksek kalite anlamına geldiğini ileri 

sürmüşlerdir. (1986:820) Bagwell ve Riordan’a göre ise yüksek fiyat yüksek kalite 

anlamına gelmemekle birlikte, piyasaya ilk girişi yüksek fiyattan olan ürün, firmanın 

maliyetini yansıttığı için yüksek kalitede bir ürün olma olasılığı yüksektir. 

(1991:237) Gerstner’de aynı şekilde yüksek fiyatların yüksek kaliteyi işaret 

etmediğini ileri sürmüştür. (1985:214) Fiyat – kalite ilişkisinin birçok üründe kaliteyi 

yansıtmakta zayıf olduğunu belirten Gerstner, bu ilişkinin sadece nadiren alınan 

mallar için söz konusu olduğunu belirtmiştir. O halde ürün fiyatının yüksek olması, o 

ürünün kalitesine güvenileceği anlamına gelmemektedir.  

Ürün kalitesi ile ilgili diğer işaretler ise marka, ürün ile ilgili yapılan 

reklamlar ve ürün garantisidir. (Cabral, 2000:658; Milgrom ve Roberts, 1986:820; 

Schmalensee, 1978:485; Srivastava ve Mitra, 1998:327) Kalitesiz ürün seçiminin 

önüne geçmek için kullanılan bu unsurlar kişide güven oluşturan unsurlar olup 

etkileri kişilere göre farklılık gösterir. Başka bir deyişle, piyasa, firma ve ürünle ilgili 

işaretler, güven kavramının subjektif bir yapıya sahip olması nedeniyle farklı 

tüketicilerde farklı sonuçlar verir. Deneyim ve itimat malları ile ilgili tüketicinin 

vereceği kararlar, tüketicide oluşacak güven düzeyine bağlıdır.  

 

2.2.6.2. Ahlaki Tehlike Problemi Ve Güven 

Asimetrik bilgiden kaynaklanan bir diğer problem, işlem sonrasında (ex-post) 

ortaya çıkan ahlaki tehlike sorunudur. Sözleşme sonrasında davranış ve tutumların 

değişmeyeceği yönünde güvenin oluşması, ahlaki tehlike probleminin ortaya çıkma 

oranını azaltır. Güven, ahlaki tehlikeyi ortadan kaldırmak için yapılabilecek bir 

sözleşmedir. Uzmanlaşmış bir vekilin çalışma etkinliği, işveren tarafından kesinlikle 

değerlendirilemez. (Arrow 1968:538) Ayrıca oluşturulacak olan sözleşmede 

oluşabilecek her duruma yer verilmesi imkansızdır. Bu sebeple işçi ve işveren 

arasında yapılacak olan her türlü sözleşme, tarafların birbirlerine güvenmesi kadar 
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etkin olmayacaktır. Arrow’a (1968) göre işveren ve işçi arasındaki sıkı güven ilişkisi 

varsa, işçinin aldatma davranışı rasyonel bir tutum olsa dahi, işçi bu davranışı 

seçmeyecektir. 

Gizli eylemden kaynaklanan ahlaki tehlike problemi, işlem sonrasında 

oluşacak güven düzeyini etkiler. Ahlaki tehlikenin ortaya çıkması, firma veya 

tüketicinin güven düzeyinin azalmasına veya tamamen yok olmasına sebep olur. 

Tarafların birbirlerini göremedikleri e-ticaret piyasasında ahlaki tehlike problemi ile 

alıcıların yanı sıra firmalar da bu tehlike ile karşılaşabilirler. Tüketicileri koruma 

amaçlı uygulanan yasal uygulamaların, tüketiciler tarafından kötü niyetli 

kullanılması, firmaları ahlaki tehlike problemleri ile karşı karşıya bırakmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

BİLGİ EKONOMİSİ VE İNTERNET 

Bilgi ekonomisinin kavramsal olarak incelendiği bu bölümde, bilgi 

ekonomisinin özellikleri, tarihsel süreci ve mikro açıdan etkilerinin incelenmesinin 

ardından bilgi ekonomisinin unsurlarından olan internet konusuna yer verilecektir. 

Ayrıca internetin büyüme, istihdam ve enflasyon gibi bazı makro değişkenler 

üzerindeki etkilerine bu kısımda değinilecektir. 

 

3.1. BİLGİ EKONOMİSİ 

İnsanlık tarihi boyunca, teknolojik gelişmeler sosyal yaşamın standartlarını 

belirleyen en önemli faktörler arasında yer almıştır. Bilinçli tarıma geçilmesi ve bir 

makinenin icat edilmesi gibi iktisadi hayatta değişikliklere sebep olan teknolojik 

gelişmelerin temel kaynağı bilgidir. 400 yıllık tarihi boyunca iktisat biliminde beş 

paradigma kayması26 gerçekleştiğini ileri süren Drucker’ a göre, beşinci paradigma 

değişikliği, günümüzde yaşanan bilgi devrimidir. (2010:1) Özellikle son yıllarda 

bilginin sosyal ve iktisadi hayattaki etkileri düşünüldüğünde, yaşanan devrimin 

boyutları dahi iyi anlaşılmaktadır. 

Günümüzde yaşanan süreç, post-endüstriyel toplum, post-modern toplum, 

süreksizlik çağı, üçüncü dalga toplumu, geç kapitalizm, ağ (network) ekonomisi, 

bilgi ekonomisi, dijital ekonomi, yeni ekonomi ve tekonomi gibi farklı biçimlerde 

isimlendirilse de genel kabul görmüş olan niteleme, Machlup tarafından literatüre 

                                                           
26 “Towards to Next Economic” isimli eserinde Drucker’ın bahsettiği paradigma kaymalarının ilki 

Merkantalistler ve Fizyokratlar zamanında yaşanmıştır. Mümkün olduğu kadar fazla üretim 
yaparak, üretim fazlasını satan Merkantalistler, zenginliği kazanılan altında görmüşlerdir. Ancak 
dönemin en çok üretim yapan ülkelerinden olan Fransa, verimlilik krizi olarak adlandırılan durum 
sonrası en fakir ülke durumuna gelmiştir. Fizyokratlar kişilere üretim yapabilecekleri kişisel toprak 
alanları tahsis ederek, değer ölçüsünü altın değil doğa olarak kabul etmişlerdir. Fizyokratlara göre 
değerin kaynağı üretim yapılan topraktır. İkinci paradigma kayması ise klasik iktisatçılar tarafından 
gerçekleşmiştir. Emek-değer teorisi ile ekonomik teoriyi doğadan insana çeviren klasik görüş, 
iktisat bilimini ahlaki bir bilim haline getirmiştir. Marjinal fayda teorisi ile ekonomik bakış açısını 
değer yerine faydaya çeviren Neo-klasik teori ise üçüncü kaymayı, ekonomide insan ihtiyaçlarından 
çok insan isteklerine çevirerek gerçekleştirmiştir. Drucker’a göre dördüncü paradigma kayması 
Keynes ile olmuştur. İktisattaki arz odaklı bakış açısını talep yönlü bakışa çeviren Keynes’e göre 
üretim kıtlıktan çok fazlalığı içeren bir unsurdur. (Drucker, 2010:1-10)  
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kazandırılan bilgi ekonomisi kavramıdır. (Taşcı ve Telli 2007:2) Günümüzde ise 

yaşanan bu süreci ifade etmek için genel olarak kullanılan ifade bilgi ekonomisi veya 

yeni ekonomidir. Bilgi kavramının bu çalışmanın ana teması olması sebebiyle, bilgi 

ekonomisi teriminin kullanılması tercih edilmiştir. 

 

3.1.1. Bilgi Ekonomisinin Tanımı 

Bilgi ekonomisinin çok çeşitli tanımlarının yapılmasına karşın tüm tanımların 

temelinde yer alan temel düşünce, bilgi ekonomisinin bilgiye dayalı bir ekonomi 

olduğudur. Makro ve mikro seviyede tüm süreçlerin bilgi çerçevesinde şekillendiği 

bilgi ekonomisi, OECD raporunda, üretim ve dağıtımda bilginin direk olarak 

kullanıldığı ekonomi şeklinde tanımlanmaktadır. (1996:7) Bilgi ekonomisi ile bilgi, 

üretim faktörlerinden biri haline gelmiş, bilgiye dayalı yeni mallar ve yeni sektörler 

ortaya çıkmıştır. Yeni gelişmeler ortaya çıkarmasının yanı sıra, bilgi ekonomisi eski 

model ve teorilere olan bakış açılarını da etkilemiştir. Örneğin sadece bir alanda 

uzman olması istenilen ve bu şekilde verimliliği daha fazla artacağına inanılan 

emeğin, bilgi ekonomisinde yaşam boyu eğitim ilkesi ile dinamik hale gelmesi, 

sürekli kendini geliştirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Stiglitz bilgi ekonomisini, 

bilgi ve teknoloji ile eğitilmiş emeğin anahtar güç olduğu ekonomi olarak 

tanımlamaktadır. (1999:21)  Üretim ve servislerin bilgi temelli yapıldığı piyasaları, 

ağ temelli, dinamik ve global hale getiren bilgi ekonomisini, iktisadi işlemlerin, bilgi 

ve teknoloji temelinde gerçekleştirildiği ekonomiler olarak tanımlayabiliriz. (Powell 

ve Snelman, 2004:199; Söylemez, 2001:23) Bilgi ekonomisinin kazandırdığı en 

önemli üretim ise bilgi üretimidir. Bilgi üretimi arttıkça yeni bilgilerin üretimi ve 

buna bağlı olarak yeni teknolojilerin geliştirilmesi mümkün hale gelmektedir. Bu 

çerçevede bilgi ekonomisi, bilgi ve yüksek teknolojilerin, nitelikli işgücü ile birlikte 

kullanılarak üretim işlemlerinin yapıldığı ekonomiler olarak tanımlanabilir.  

 

3.1.2. Bilgi Ekonomisinin Unsurları 

Bilgi ekonomisi, bilgi ve bilgi teknolojileri ışığında şekillenir. Bu sebeple 

bilginin üretimi, transferi ve saklanması bilgi ekonomisinde öne çıkan teknolojilerdir. 

Bilgi paylaşıldığı sürece etkin olacağı için bilgi transferinde kullanılan iletişim 
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teknolojileri, oldukça önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda bilgi ekonomisinde, 

bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere iki unsur söz konusudur. (Gürdal 2004:52)  

 

3.1.2.1. Bilgi 

Bilgi ekonomisinde yer alan tüm süreçler bilgi temelinde gerçekleşir. Ancak 

bilgi, sadece bilgi ekonomisinde önem kazanmış bir kavram değildir. İktisadi 

analizlerde gereken önem verilmemiş olsa da bilgi tüm iktisadi süreçlerin 

içerisindedir. Tarımsal faaliyetlerde toprağın işlenmesi veya buhar makinesinden bir 

trenin üretilmesi, bilgiye dayanarak yapılan gelişmelerdir. Günümüzde meydana 

gelen teknolojik değişikliklere paralel olarak bilgiye gereken önemin verilmesi 

zorunluluktur. Üretim, tüketim ve bölüşüm süreçlerinin içerisinde etkin olarak yer 

alan bilgi, bu süreçlerin önemli bir unsurudur. 

Sanayi devriminde İngiltere’yi öne çıkaran süreç, buhar ve tekstil 

makinelerinin üretimde kullanılması ile başlar. Ancak gerçek neden bilgi ve 

buluşların, girişimcilikle birbirlerine bağlanmasıdır. Kimya, çelik ve mekaniğin ön 

plana çıktığı sanayi devriminin ikinci perdesinde Almanya lider pozisyonunda 

olmuştur. (World Bank Report 2007:2) Almanya’yı liderliğe yerleştiren süreç yine 

bilgiye dayanmaktadır. Sanayi devriminin başlangıcında gerilerde kalan Almanya, 

teknolojik eğitim sayesinde öne geçmeyi başarmıştır.  

Artan bilgi seviyesi ve teknoloji kullanımı ile büyümenin hız kazandığı, genel 

kabul gören bir düşüncedir. Bilgi üretimi ve kullanımına yatırım yapan ülkeler 

gelişmişlik düzeylerini arttırmışlardır. Şekil 3.1’de 1996 ile 1999 yılları arasındaki 

ABD’ nin tahminlerin üzerinde geçekleşen GSYİH değerleri ile kişi başına düşen 

bilgi iletişim teknolojilerine (BİT) yapılan yatırımları görülmektedir. Değerler 

incelendiğinde ABD’de beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme oranlarının 

BİT’ne yapılan yatırımlarla ilişkili olduğu görülmektedir. Klasik üretim 

fonksiyonunda, yatırıma bağlı olarak lineer artış gösteren üretim miktarı, bilgi 

sayesinde geometrik artış göstermektedir.  

Bilginin ve bilgiye dayalı endüstrilerin, ekonomilerde verimlilik artışına 

neden olduğu şeklinde düşüncelerin yanı sıra bilgi ve bilişim sistemleri etkilerinin, 



84 
 

verimlilik analizlerinde görülmediğini ileri süren yaklaşımlarda söz konusudur27. 

Ancak bilgi ekonomisi ile hayatımıza giren sayısal mallarda azalan verimler 

yasasının geçerli olmaması, verimlilik üzerine bazı düşüncelerin değiştiği anlamına 

gelmektedir28. 

Şekil 3.1: 1990’lı Yılların Sonunda ABD Verileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kaynak: Söylemez, 2001:16-17 

                                                           
27 1970’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen verimlilik azalması Solow tarafından 

“Verimlilik Paradoksu”  olarak isimlendirilmiştir. Solow Paradoksu adı da verilen bu görüşe göre 
yeni teknolojiler ile herhangi bir verimlilik artışının gerçekleşmediği savunulmaktadır. Bu paradoks 
Solow’un “Bilgisayar çağını verimlilik analizleri dışında her yerde görebilirsiniz” cümlesi ile 
özdeşleşmiştir. Detaylı bilgi için bakınız, http://ebusiness.mit.edu/erik/bpp.pdf , (18.09.2012). 

28 Klasik öğretide bir firmanın üretim kapasitesi arttıkça, ölçek ekonomisinden kaynaklanan verimlilik 
azalması ile ortalama maliyetlerin artacağı savunulur. Azalan verimler yasası olarak bilinen bu 
durum karşısında firma uzun dönem optimum üretim noktasını tespit ederek üretim kapasitesini 
sınırlar. Başka bir deyişle firma az ürettiği zaman az maliyete katlanır. Üretim seviyesi arttıkça 
ortalama maliyeti artar. Ancak bu durum sayısal mallar için geçerli değildir. Sayısal malların ilk 
ürünün ortaya çıkarılması esnasında çok fazla bilgi stokuna ihtiyaç vardır ve bu sebeple batık 
maliyet yüksektir. Batık maliyetin yüksek olması sebebiyle sabit maliyetler ve ilk ürünün maliyeti 
çok yüksektir. Ancak sonraki ürünler için maliyet neredeyse sıfırdır. Bu bağlamda sayısal mallar 
için azalan verimler değil, artan verimler söz konusudur. 

 

a) 1996-1999 arası tahmin edilen ve gerçekleşen ABD’nin GSYH değerleri 
 

 

b) 1996-1999 arası ABD ve AB’nde gerçekleşen kişi başı BİT yatırım 
değerleri 
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Bilgi, ancak kullanıldığı zaman bir değere kavuşur. Bilgiyi kullanan ve yeni 

bilgi üreten ise insan faktörüdür. Bilgiye sahip olan ve yeni bilgiler üretmek için 

kullanan eğitimli işgücünü beyaz yakalılar olarak niteleyen Drucker, bilgi ekonomisi 

için gerekli bu işçi modelini bilgi işçisi olarak tanımlamıştır. (Koçak ve Uygun 

2011:2769)   

Tarımsal ekonomilerde toprak, sanayi toplumunda sermaye ve emek önemli 

iken bilgi ekonomisinde ise bilgi ön plandadır. Büyüme ve refahın kaynağı olarak 

bilgi ve paralelinde bilgi teknolojilerindeki gelişmeler görülmektedir. Bilgi 

yoğunluğundaki artış ile bilginin transferi ve paylaşılması iletişim teknolojilerinin 

daha fazla gelişmesine neden olmuştur. Özellikle internet sayesinde bilgi küresel bir 

mal haline almış ve bilginin dünya geneline anında transfer edilmesi mümkün hale 

gelmiştir. (Brousseau ve Curien 2007:20) 

 

3.1.2.2. Bilgi Ve İletişim Teknolojileri 

Bilgi teknolojileri ve bilginin nakledilmesinde kullanılan iletişim 

teknolojilerindeki gelişmeler, bilgiyi stratejik bir güç haline getirmiştir. Bilgi ve 

iletişim teknolojilerinde (BİT) yaşanan bu gelişmeler bilginin daha hızlı bir şekilde 

iletilmesini ve yayılmasını sağlamıştır. Bilginin küçük parçalar halinde 

sayısallaştırılarak aktarılması ile bilgi transferinin ışık hızında yapılması mümkün 

hale gelmiştir. Bilgisayar yazılım sistemleri, donanım sistemleri ve bağlantı 

sistemleri, iletişim teknolojilerini destekleyen ve bilgi ekonomisinde öne çıkan 

sektörler haline gelmiştir. (Kaynak 2008:11)  

Bilginin insanlık tarihi boyunca önemli bir unsur olmasına karşın, bilgi 

ekonomisinde daha değerli ve daha anlamlı hale gelmesinin sebebi, bilgi üretimi ve 

dağıtımı süreçlerinin iletişim teknolojileri ile desteklenmesidir. Üretilen bilgi ancak 

paylaşıldığı zaman değer kazanır, paylaşımı arttıkça da değeri artar. (Tonta ve Küçük 

2005:8) Günümüzde BİT sayesinde oluşan sosyal ağlar ile bilgi, ağa dahil olanlara 

rahatlıkla ulaştırılabilmektedir. Bu sayede coğrafi sınırlar ve mesafeler problem 

olmaktan çıkmıştır29. (Turunç 2006:14)     

                                                           
29 İlk olarak Johann Heinrich von Thünen tarafından tarımsal alanların belirlenmesi ile ilgili olarak 

ortaya atılan Endüstri Kuruluş Yeri Teorisi (Location Theory) olarak bilinen teori, daha sonra 
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BİT’ ndeki gelişmeler internetin keşfedilmesi ile elektronik ticaret adı verilen 

yeni bir ticaretin yolunu açmıştır. Özellikle 2000 yılından sonra tüketim, pazarlama 

ve firma yapılarında köklü değişiklikler olmaya başlamıştır. Halen değişim süreci 

içerisinde olan ve elektronik ortama ayak uydurmaya çalışan sanal piyasalar, 

tüketiciler ve firmalar için birçok avantaj sunmaktadır. Günümüzde BİT sayesinde 

mobil iletişim araçları ile internete girilebilmektedir. Böylece firmalar ve 

tüketicilerin her an birbirleriyle bağlantı kurmaları ve işlem yapmaları mümkün hale 

gelmektedir. 

 

3.1.3. Bilgi Ekonomisine Geçiş Süreci 

Teknolojik gelişmeler sosyal yapıyı etkileyen dönüşümler ortaya çıkarırlar. 

Toffler’ a göre insanlığı etkileyen üç dönüşüm söz konusudur. (Toffler 1980:14) Bu 

üç dönüşümde sosyal yapıyı değiştiren üç teknolojik gelişme, sosyal değişimleri 

karakterize etmiştir. İlki insanların yerleşik düzene geçmesi ile başlayan tarım 

toplumudur. Toprağın en önemli unsur olduğu tarım toplumunu şekillendiren 

gelişme ise pulluğun bulunmasıdır. Verimliliği arttırmak için fiziksel gücün ikamesi 

olarak kullanılan pulluk, tarım toplumunda bilginin somutlaşmış halidir. 

Sanayi toplumuna geçiş ise ikinci sosyal dönüşümdür. Makineleşme 

döneminin başlaması ile bu süreçte tekstil sektörü, ardından çelik sektörü öne 

çıkmıştır. Sanayi devriminde başı çeken teknolojik gelişme ise sermayeyi temsil eden 

buhar makinesi olmuştur. Bu dönemde büyük fabrikaların ve buhar gücüyle çalışan 

sistemlerin oluşturulması ile toplumsal yapı içerisinde işçi sınıfı olarak adlandırılan 

bir kesim oluşmuştur. Buhar makinesinin geliştirilerek lokomotiflerin üretilmesi, 

ülkelerde demiryolu taşımacılığını başlatmıştır. Diğer taraftan üretimde, buhar gücü 

ile çalışan makinelerin kullanılması, firmaların üretim kapasitelerini arttırmıştır. 

Ayrıca makinelerle çalışabilecek işgücünün verimliliğini arttırmak için emeğin 

uzmanlaşmasına çalışılmıştır. (Kaynak, 2008:24-25) Düşünmeden ve yorumlamadan 

                                                                                                                                                                     
Alfred Weber tarafından analitik incelemeler ile literatüre kazandırılmıştır. Ekonomik aktiviteler ile 
coğrafi bölgelerin ilişkilerini açıklamak üzerine olan teori, bir ekonomik aktivitenin nerede ve neden 
yapılması gerektiği sorusuna yanıt aramaktadır. Daha fazla bilgi için bakınız, 
http://summit.sfu.ca/system/files/iritems1/3482/b13985127.pdf, (25.07.2013) 
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sadece belirli bir iş üzerine uzmanlaşma düşüncesine dayanan fordist yaklaşım ile 

emek tamamen mekanik bir yapıya dönüşmüştür30.  

Toffler’ ın üçüncü dalga olarak adlandırdığı ve halen içerisinde olduğumuz 

süreç ise bilgi toplumuna geçiş sürecidir. 1980 ile 1990 yılları arasındaki düşük 

enflasyon ve yüksek büyüme oranlarına bakılarak ABD’de başladığı ileri sürülen 

bilgi çağının başlangıcı olarak transistörün icadı kabul edilmektedir. 

(Toffler:1980:15) Bilgi çağı başlangıcının transistörün icadı olarak kabul edilmesinin 

sebebi, bu teknolojinin BİT’ ne kazandırdığı ivmedir.  Microsoft’un sahibi Bill 

Gates’in “Zaman yolculuğuna çıksam ilk durağım transistörün icadına tanık olmak 

olurdu” sözü, transistörün icadının kendisi açısından ne kadar önemli olduğunun 

ifadesidir. Transistörün icadından sonra mikro elektronik sistemlerde çok hızlı 

gelişmeler görülmüştür. (World Bank Report 2007:2) Transistörlerden önce 

kullanılan vakum tüpler, transistörlerle aynı işlemi yapabilmelerine rağmen, çalışma 

prensipleri sebebiyle, hızlı, verimli çalışabilir hale getirilemez ve daha önemlisi 

boyutları küçültülemezdi. Ancak transistörler için aynı durum söz konusu değildir. 

Bunun en önemli kanıtı, 1947 yılı Aralık ayında yapılan ilk transistor 5 kuruş 

büyüklüğünde iken, şuan yapılan transistörlerin gözle görülemeyecek kadar küçük 

olmasıdır. 

Headrick’e (2002) göre bilgi çağının başlangıcı yoktur. (Tonta ve Küçük 

2005:3) Bilgiyi birikim süreci olarak gören bu yaklaşımlarda, her dönemin kendi 

bilgi dinamiklerinin olduğu ileri sürülmektedir. (Akın, 2005:6-7) Başka bir deyişle 

yazının, şekillerin, rakamların, matbaanın, demiryollarının, buhar makinesinin, 

elektriğin ve daha birçok teknolojik gelişmenin ortaya çıktığı dönemlerde, iktisadi ve 

sosyal yapıyı değiştiren bilgi devrimleri yaşanmıştır. İkinci sanayi devrimi olarak 

adlandırılan 1860 ile 1900 yılları arasında yapılan icatların aynı düzeyde etkili 

olduğunu vurgulayan Gordon’ a göre bu dönemde icat edilen klima gibi elektrikle 

çalışan cihazlar, internete kıyasla tüketiciler açısından daha değerlidir. (2000:65) 

Bilgi devrimi olarak nitelenen bu süreçten önceki yaşanan paradigma kaymalarını da 

“Bilimsel Kayma” (Scientific Shift) olarak niteleyen Drucker’da benzer görüşler 

ortaya koymuştur. ABD’nin 1900 - 2000 yılları arasındaki istihdam dağılımlarının 

                                                           
30 Üretim ve emeğin mekanikleşmesini, zamanın sinema yıldızı Charli Chaplin’in “Modern Zamanlar” 

isimli sessiz sinema filmindeki fabrika sahnesi güzel bir biçimde anlatmaktadır. 
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gösterildiği Şekil 3.2’de sürecin aslında 1900’lü yıllarda başladığı, klasik üretim işçi 

oranlarının zamanla düşmesi ve teknolojik işçi oranlarının artmasından 

anlaşılmaktadır. Bu görüşlere göre gerçekte bilgi ekonomisine geçiş sürecinde bir 

başlangıç noktasının aranması, “neden böyle oldu?” sorusuna bir cevap beklentisidir. 

1990’lı yıllarda olanların sebebini sadece teknolojik gelişmeye bağlamak mantıklı 

değildir.  

 

Şekil 3.2: 1900-2000 Yılları Arasında ABD’deki İşçi Dağılımları 

 

 Kaynak: Nakamura 2000:15 

 

İktisadi süreçlerin ortaya çıkması sebep sonuç ilişkisidir ve bir tetikleme 

mekanizması gereklidir.  Büyük buhran olmasaydı, Keynesyen devrim yine de ortaya 

çıkar mıydı? 1970’li yıllarda yaşanan stagflasyona çözüm arayışı içerisinde politika 

üretmeye çalışanların beklentisi, yeni bir teknoloji olan BİT’ ne yapılan yatırımların 

işsizliğe ve enflasyona çözüm getireceği idi. Referans olarak alınan süreç ise 1990 ile 

2000 yılları arasında yaşanan, Şekil 3.1’de sunulan ABD büyüme oranları ve Şekil 

3.3’te verilen ABD enflasyon ile istihdam oranlarıdır. BİT’ ne yapılan yatırımların 
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bu denli fazla olması ile sonucun beklentilere uygun biçimde gerçekleştiği 

görülmektedir. 

 

Şekil 3.3: 1990-1999 Yılları Arası ABD Enflasyon Ve İşsizlik Oranları 

 

      Kaynak: Stiroh, 1999:94 

 

3.1.4. Bilgi Ekonomisinin Özellikleri 

Bilgi ekonomisinin temeli bilgidir. Bilginin üretilmesi, depolanması, 

aktarılması ve analiz edilmesi bilgi işlem konusunda önemli olan konulardır. Bilgi 

işlemlerinin yapılabilmesi bilginin sayısallaştırılması31 ile mümkündür. Özellikle 

bilginin kayıpsız ve hatasız biçimde transfer edilmesinin ve depolanmasının analog 

sistemler kullanılarak gerçekleştirilmesi oldukça maliyetlidir. Bilginin 

sayısallaştırılması, bilgi işlem maliyetlerinin düşmesini ve bilgi işlem verimliliğinin 

artmasını sağlamıştır. BİT ile kullanılan tüm veriler sayısal formatta olduğu için bilgi 

ekonomisi sayısal bir işleyiş yapısına sahiptir. 

Sayısallığın getirdiği özellik ise sanallaşmadır. Sanallaşmayı, fiziksel olan 

nesnelerin, soyut halde bilgisayarlarda yorumlanması şeklinde tanımlayabiliriz. 

                                                           
31 Bilgisayar sistemlerinde bilgiyi kullanabilmek için, bilginin ikilik sayı sistemi kullanılarak 

sayısallaştırılması gerekmektedir. Başka bir deyişle bilgiler ikilik sayı sistemine göre kodlanırlar. 
İkilik sayı sisteminin özelliği sadece iki rakamdan oluşmasıdır. Bilgilerin ifade edilmesi için sadece 
0 ve 1 rakamları kullanılır. Bilginin sayısallaştırılmasını ise 0 ve 1’ler den oluşan sayı kümeleri ile 
bilginin temsil edilmesi olarak tanımlayabiliriz. Bilgisayar ortamında kullanılan tüm bilgiler, ikilik 
sayı sistemine göre kodlanarak ifade edilen bilgilerdir.   
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Firma işleyişlerini, yapılarını ve tüketici davranışlarını etkileyen sanallaşma, 

ekonomik işlemlerin biçimlerini değiştirme gücüne sahiptir. (Akın 2005:18) 

Sayısallaştırılan bilginin kullanılabilmesi için, anlaşılabilir ses, görüntü veya yazı 

biçimlerinde yorumlanması gerekir. Yorumlanan bu bilgileri ise bilgisayar ekranında 

görmekten başka seçeneğimiz yoktur. Örneğin bir fotoğrafın internet üzerinden 

başka bir yere iletilebilmesi için öncelikle sayısallaştırılması gerekir. 

Sayısallaştırılarak bilgisayara aktarılan resim, artık sanal bir yapıdadır. Aynı 

yapıların farklı şekilde ifade edilmesi anlamına gelen sanallaşma, eski yapıların 

yeniden biçimlenmesidir. 

Bilgi ekonomisi bilgiye dayalı bir ekonomi olduğundan dolayı, bilgi ile gelen 

avantajlara sahip olduğu gibi bilginin olumsuz yönlerinden de etkilenir. Belirsizlik ve 

risk gibi bilgi temelindeki problemler bilgi ekonomisinin genel özellikleridir. (Öztürk 

ve Başar  2002:15) Diğer taraftan bilgi ekonomisinde bilgi eksikliği ve buna bağlı 

olarak bilgi asimetrisi kaçınılmazdır. Bilgi eksikliğinden dolayı firmalar teknolojiyi 

temel alan piyasalara girmeye çekinirler. Rekabet koşullarına zarar veren bu 

durumun aynısı tüketiciler için de geçerlidir. Piyasa yapısı hakkında bilgisi olmayan 

tüketiciler, teknolojik yapıdaki piyasalardan uzak durmayı tercih ederler. Bu 

bağlamda tarafların sahip olduğu bilgi seviyeleri bilgi ekonomisinde önemli bir rol 

üstlenmektedir. 

Bilgi ekonomisi, bilgi açıklarının son derece yoğun yaşandığı bir ekonomik 

yapıya sahiptir. OECD’nin 2001 yılı raporunda sayısal bölünme, piyasadaki aktörler 

arasındaki bilgi açıklığından kaynaklanan fayda farklılıkları olarak 

tanımlanmaktadır. (2001:5) Attewell ise sayısal bölünmeyi, yeni bir sosyal problem 

olarak değerlendirmektedir. (2001:252)  BİT’ni kullanabilenler ve kullanamayanlar 

arasında, kişisel, organizasyonel ve küresel olmak üzere üç farklı düzeyde sayısal 

bölünme olduğunu belirten Dewan ve Riggins, bölünmeyi etkileyen faktörleri birinci 

ve ikinci düzey olmak üzere ikiye ayırmaktadır. (2005:3) Birinci düzey etkiler BİT 

‘ne erişim eşitsizliğinden, ikinci düzey etkiler ise BİT’ni kullanım eşitsizliğinden 

kaynaklanmaktadır. Sosyal fayda dağılımında eşitsizlik oluşturan sayısal bölünme, 

özellikle işlemlerin internet üzerinden yapılmaya başlanması ile çevrimiçi ve 

çevrimdışı olanlar arasındaki eşitsizlikleri arttırmaktadır.    
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3.1.5. Bilgi Ekonomisinin Mikroekonomik Etkileri 

Mikro iktisat, firmaların ve tüketicilerin piyasa koşulları çerçevesinde 

davranış ve tutumlarını inceler. Bilgi ekonomisi, mikroekonomi çerçevesinde 

firmaların maliyetleri üzerinde değişiklikler oluşturmaktadır. Temel mikro ekonomik 

teori, firmaların kar maksimizasyonu peşinde oldukları yönündedir. Bilgi ekonomisi 

bağlamında iktisat literatüründe genellikle firmaların verimlilikleri ve maliyetleri 

incelenmektedir. Tüketiciler ise mikro iktisatta talep kısmını belirlemektedirler. Bilgi 

ekonomisi ile değişen yapı tüketim kararlarında da değişiklik getirmiştir. Böylece 

tüketicilerin vereceği kararları etkileyen faktörler sadece fayda maksimizasyonu ile 

sınırlı değildir. 

 

3.1.5.1. Bilgi Ekonomisinin Üretim Üzerine Etkileri 

Üretim faktörlerinin kullanılması ile fayda oluşturma süreci olarak 

tanımlanabilecek üretimde kullanılan geleneksel girdiler emek ve sermayedir. 

Firmalar kar maksimizasyonu için en az girdiyle maksimum üretimi gerçekleştirmek, 

başka bir deyişle karlarını mümkün olduğunca arttırmak ve maliyetlerini mümkün 

olduğunca azaltmak peşindedirler. Geleneksel üretim fonksiyonunda kullanılan 

faktörlerin artışı ile üretim artışı sağlanabilir. Ancak, marjinal ürün maliyetinin, ürün 

fiyatından fazla olduğu öyle bir üretim noktasına gelinir ki, üretimdeki verimlilik 

azalmaya başlar32. Bu durumda oluşacak olan verimlilikteki azalmayla birlikte 

yapılacak uygulama, optimum üretim noktasında üretim gerçekleştirmektir. (Ünsal, 

2007:252-254) 

Bilgi ekonomisi ile üretim sürecine dahil olan bilgisayarların, verimliliğe olan 

etkileri tartışma konusudur. Verimliliğin basit ancak üretim için oldukça önemli bir 

kavram olduğunu belirten Brynjolfsson ve Hitt’e göre, 1990 ile 2000 yılları 

arasındaki düşünceler, bilgisayarların verimliliği etkilemediği yönündedir. (1998:49) 

Berndt, Morrison ve Rosenblum, ABD’de 1968 ile 1986 arasındaki üretim verilerini 

kullanarak, ileri teknoloji yatırımlarının üretim düzeylerini inceledikleri 

                                                           
32 Gerçek hayatın işleyişine dayanan Azalan Marjinal Verimler Kanunu, üretim sürecinde marjinal 

ürünün bir noktadan sonra azalacağı ilkesine dayanır. 
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çalışmalarında, ileri teknoloji yatırımlarıyla beyaz yakalı33 sayısının arttığını ancak 

emek verimliliğinin düştüğünü tespit etmişlerdir. (Berndt, Morrison ve Rosenblum 

1992:25) Başka bir deyişle ileri teknoloji yatırımları ile emek verimliliği negatif 

ilişkidedir. Morrison ve Berndt’ in 1991 yılındaki çalışmalarına göre ise ileri 

teknoloji yatırımlarının marjinal faydasının, marjinal maliyetinden daha düşük 

olduğunu tespit etmişlerdir. (Lichtcnberg 1993:3)  

Solow’un da destek verdiği, bilgisayarların verimliği etkilemediği şeklindeki 

görüşe karşı olanlar, bilgisayarlaşmaya yapılan yatırımların, verimliği arttırdığını 

kanıtlamak üzere çalışmalar yürütmüşlerdir. Ancak günümüzdeki araştırmalar, 

bilgisayarlaşmanın verimlilik üzerine olumlu etkileri kanıtlamak yerine, firma 

içerisindeki bilgisayarlaşmayı etkili hale getirmenin yollarını aramak üzerinedir. 

(Brynjolfsson ve Hitt 1998:49) Bilgisayarların verimlilik üzerinde olumlu etkilerinin 

olduğu büyük oranda kabul görmektedir. Şekil 3.4’de bilişim için yapılan bir dolarlık 

yatırımın firmaya olan getirisinin, klasik faktörlere yapılan yatırımın getirisinden on 

kat fazla olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 3.4: Bilişim ile Fiziksel Yatırım Getirileri 

 

 Kaynak: Brynjolfsson ve Hitt 1998:55 

 

                                                           
33 Beyaz yakalılar tanımı Drucker tarafından teknoloji donanımlı bilgi işçileri için kullanılan bir 

deyimdir. Geleneksel üretim biçiminde çalışan işçileri ise mavi yakalılar olarak tanımlamaktadır. 



93 
 

Bilişim sistemlerine yapılan yatırımların, ABD ekonomisindeki etkilerini 

inceleyen Lau ve Tokutsu, 1960 yılından sonraki bilgisayar sermayesindeki 

büyümenin, toplam reel üretim büyümesine yüzde elli katkı sağladığını tespit 

etmişlerdir. (Lichtenberg 1995:203) Siegel ve Griliches, bilgisayarlara yapılan 

yatırım oranları ile verimlilik artışı arasında pozitif ilişki olduğunu ortaya 

koymuşlardır. (1992:456)   Baily’ e göre bilgi teknolojileri önemli olmakla birlikte, 

1990’lı yıllardaki değişimin sebebinin sadece verimlilik artışı olmadığını belirterek, 

bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, rekabet ve küreselleşmenin temel etkenler 

olduğunu savunmuştur. (2002:18) Teknolojik yöntemlerin fiziksel semaye ve insan 

sermayesini arttırıcı etkisini vurgulayan Boskin ve Lau, G-7 ülkeleri üzerinde 

yaptıkları çalışmada, teknolojinin Kanada haricindeki ülkelerin büyümeleri üzerinde 

yüzde elli etkisi olduğunu hesaplamışlardır. (2000:2-3) Bu çalışmaya göre Kanada da 

ise bu oran yüzde yirmi beştir34.     

 BİT’ nin üretimde kullanılması ile ilgili ikinci yaklaşım maliyetler 

çerçevesindedir. Teknoloji kullanımı, üretim verimliliğini arttırarak ortalama 

maliyette azalma meydana getirmekle birlikte, üretim sürecine yeni maliyetler 

getirmektedir. Öncelikle firmanın organizasyonel yapısının BİT ile değiştirilmesinin 

maliyeti söz konusudur. Sabit maliyetlerinin artışı anlamına gelen BİT yatırımları, 

özellikle bu maliyete katlanamayacak olan küçük ve orta boy firmaları olumsuz 

etkilemektedir. (Bugamelli ve Pagano 2004:2276) BİT yatırımları artan firmaların, 

yeni oluşturdukları teknolojik üretim sürecini yönetecek, teknolojiyi kullanabilen 

işçilere ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacını firma iki şekilde karşılayabilir. İlki sahip olduğu 

eski işçilerin eğitimini sağlamak, ikincisi ise yeni işçi almaktır. Her iki durumda da 

firma emek ile ilgili bir maliyetle karşı karşıyadır. İktisatçılar EÜT çerçevesinde 

emek verimliliği ile ücretlerin pozitif ilişkili olduğuna inanırlar. Benzer şekilde 

Berman, Bound ve Griliches, bilişim sistemleri ile emek verimliliği arasında da 

pozitif bir ilişkinin olduğunu belirtmişlerdir. (1994:367) Bilişim sistemlerini 

kullanabilen işçiler ile kullanmayan işçiler arasındaki ücret farkının %10 ile %15 

daha fazla olduğunu belirten Kruger’a (1993) karşın Lichtcnberg (1993), bu farkın üç 

kata kadar çıktığını belirtmektedir. 

                                                           
34 BİT’nin bu denli güçlü etkilerinin olmasının temel nedeni, bilişim sistemlerinin bilgiye dayalı 

dinamik yapısından kaynaklanmasıdır. Bu dinamik yapı, bilişim sistemlerinin işlem gücünün her 18 
ayda bir iki kat arttığını ileri süren “Moore Yasası” ile ifade edilmektedir. 
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Bilişim sistemlerinin üretim sürecinde kullanılmaları, firmanın sabit 

maliyetlerindeki artış nedeniyle, kısa dönem maliyetlerinin artmasına sebep olur. 

Diğer taraftan, emek verimliliğindeki artışın üretim maliyetlerinde azaltıcı bir etkiye 

sahip olması ile birlikte, artan emek verimliliğinin ücretleri yükseltmesi ve işçilerin 

eğitim maliyetleri, üretim maliyetlerindeki artışı etkileyen diğer hususlardır.  

 

3.1.5.2. Bilgi Ekonomisinin Tüketim Üzerine Etkileri 

Klasik tüketici teorisinde, tüketici talebini etkileyen faktörler ürün, kişisel 

faktörler ve beklentiler çerçevesinde şekillenmektedir. Ürünler ile ilgili faktörler 

malın fiyatı, malın kalitesi, tamamlayıcı malların fiyatı ve ikame malların fiyatıdır. 

Kişisel faktörler ise tüketicinin kişisel yapısı ile ilgili olup tüketici gelir seviyesi ve 

zevk-tercihlerini kişisel faktörler olarak sayabiliriz. Beklentilere yönelik faktörler ise, 

malın gelecekteki fiyat beklentisi ve tüketicinin gelecekteki gelir seviyesi 

beklentisidir. Tüketicinin temel hedefi, talep fonksiyonundaki değişkenler ile 

tüketimden elde edeceği faydayı maksimum seviyeye getirmektir. 

BİT ile birlikte tüketicilerin talep fonksiyonunda temelde kavramsal bir 

değişiklik söz konusu değildir. Ürünler, kişisel faktörler ve beklentiler ile ilgili talebi 

etkileyen unsurlarda tüketiciler açısından bir değişiklik yoktur. Ancak, BİT ile 

olgunlaşan yeni ticaret yapıları, klasik ticaretten farklı olarak, tüketicilere yeni 

imkanlar sunmaktadır. (Kaynak 2008:35) İletişim teknolojileri, tüketici araştırma 

sürecinde sağladığı hız ve kolaylık ile tüketicilerin araştırma maliyetlerini azaltır. 

Tüketici faydasını arttırmak için araştırma sürecinin daha verimli olması anlamına 

gelen maliyet azalması, tüketicinin ürün ile ilgili daha fazla bilgi edinmesini 

sağlayacaktır. 

BİT ile değişen piyasalarda tüketici talebini etkileyen bir diğer unsur ürün 

çeşitliliğidir. Rekabet ve düşük fiyatlara sebep olan ürün çeşitliliği, tüketici 

fazlasında artışa sebep olur. Brynjolffson vd’nin çalışmalarına göre, internet 

üzerinden satış yapan firmaların ürün çeşitliliği klasik firmalara göre daha fazladır. 

(2003:1580) Çalışmada internet üzerinden satılan kitaplar ile klasik kitap satış 

noktalarının kıyaslamasını yapan araştırmacılar, internet satışlarındaki ürün çeşitliliği 

nedeniyle %7 ile %10 arasında tüketici refah artışının ortaya çıktığını tespit 
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etmişlerdir. Bapna, Jank, ve Shmueli’nin Ebay’de gerçekleşen müzayedeleri veri 

olarak kullanarak, internet satışlarındaki tüketici fazlasını konu alan çalışmalarında,  

2004 yılında üç aylık periyotta gerçekleşen 4514 müzayedeyi temel alarak tüketici 

fazlasını %18.5 arttığını hesaplamışlardır. Bu oranın sadece Ebay, 2003 işlemleri ile 

1.5 milyar dolar tüketici fazlası anlamına geldiğini tahmin eden araştırmacılar, 

internet müzayedelerinin popüler olmasının sebebi olarak tüketici refah düzeyindeki 

yüksek artışı göstermektedir. (Bapna, Jank ve Shmueli 2008:416)    

Klasik tüketici teorisine göre talebi etkileyen en önemli unsur fiyattır. 

Tüketici araştırma süreci fiyat araştırması ile başlar. Bilgi ekonomisi ile gelişen BİT, 

tüketicinin bilgi edinme sürecinin daha etkin olmasını sağlar. BİT ve internetin 

getirdiği olanaklar ile elektronik ticaret oldukça popüler hale gelmiştir. Elektronik 

ticaretin fiyatlar üzerine olan etkileri ile ilgili farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. 

Fiyatların düştüğü yönünde olan ilk yaklaşımda, araştırma maliyetlerindeki azalma 

ile tüketiciler daha fazla araştırma yapacakları için, fiyatların azalacağı ileri 

sürülmektedir. (Bakos 1991:299) Fiyat izleme sistemleri ve fiyat arama motorları ile 

en düşük fiyata rahatlıkla ulaşılması, fiyat esnekliğini arttırmakta ve fiyattaki 

yükselmelere karşı piyasayı duyarlı hale getirmektedir. (Granados, Gupta ve 

Kauffman 2012:164) Fiyatların aşağı yönde olduğuna dair bir başka yaklaşım, 

firmaların menü, nakliye, vergi ve sabit maliyetlerinin elektronik ticarette düşük 

olması gösterilmektedir. (Brynjolfsson ve Smith 2000:563) Diğer yaklaşım ise, 

araştırma sürecindeki edinilen bilgilerle, ürünün kalitesi hakkında belirsizliklerin 

ortadan kalkmadığı durumlarda, fiyatların yukarı yönlü olacağı belirtilmektedir. (Lee 

1998:80) 

Bilgi ekonomisinin tüketim üzerine pozitif etkileri olduğu gibi negatif etkileri 

de söz konusudur. Özellikle yüz yüze yapılmayan internet işlemlerinde, tüketicinin 

karşılaştığı en büyüklük problem, satıcıların verdiği ürün ya da hizmet ile ilgili 

bilgilerin doğruluğudur.  Asimetrik bilgi problemini ortaya çıkaran bu durum ile 

piyasaların etkinliği azalmaktadır. Tüketiciler ticarete konu olan ürünün özelliklerini 

sadece satıcının sunduğu kadarıyla öğrendiklerinden dolayı verilen bilgilerin eksik ve 

hatalı olduğu yönündeki endişeler, belirsizlik ortamı oluşturmaktadır.      
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3.2. İNTERNET 

Bilginin kullanılması, üretilmesi ve iletilmesi olarak üç genel amaç üzerine 

kurulan ve bilgi işlem olarak adlandırabileceğimiz süreç bilgi ekonomisinin kapısını 

aralamıştır. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ile bilginin üretilmesi ve 

kullanılması, emek ve sermayenin verimliliğini arttırmaktadır. Bu sebeple bilgi 

sistemleri ve uygulamaları günümüz firmalarının işleyişinde önemli rol 

oynamaktadır. 1990 yılında bilginin transferine yönelik olarak başlayan internet 

devriminin kamusal alanlarda kullanılmaya başlanması ile son halkası tamamlanan 

bilgi ekonomisi artık yepyeni bir oluşum halini almıştır.  

Bilgi ekonomisini sosyal ve iktisadi hayatta kullanılmaya başlayan toplumlara 

bilgi toplumu adı verilmektedir. Bilgi toplumu, bilginin üretilmesi, kullanılması ve 

tüm birimlere nüfuz edilmesiyle oluşabilir. (Yalçınkaya ve Özsoy, 2003:1-3)  Bilgi 

toplumuna geçiş sürecinde, bilginin üretimde ve istihdamda yer alması kadar, 

toplumun bilgisayarlaşma ve internet kullanım oranları da önemlidir. Bilgi 

ekonomisinde iktisadi yapıyı şekillendiren ve toplumun bilgi toplumu haline 

gelmesini sağlayan en önemli gelişme internettir.  Bilginin üretimi, depolanması ve 

kullanılması üzerine olan teknolojik gelişmelerin tamamlayıcısı olan internet, 

bilginin istenilen her yere mesafe aranmaksızın anlık transferinin yapılabilmesini 

mümkün hale getirmektedir. 

Transistörlerin iktisadi yapıda bazı değişiklikler sebep olduğu tartışılabilir bir 

görüştür. Ancak internetin getirdiği değişiklikler gözle görülecek şekilde ortadır. 

Bit’lerle35 gelen yeni ekonomik bakış açısı, geleneksel iktisadi kavramları temel 

almakla birlikte, yapısı gereği yeni kavramları beraberinde getirmektedir. Bu açıdan 

internet, ekonomik düşünceleri değiştirmiş ve yeni bakış açıları getirmiştir. (Ellison 

ve Ellison 2005:139)  

 

 

 

 

                                                           
35 Bilgisayar sistemlerindeki en küçük bilgi büyüklüğüne bit adı verilir. 
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3.2.1. İnternet Kavramı 

3.2.1.1. İnternet Nedir 

İnternet, genel olarak bir iletişim aracı olarak tanımlanabilir. Protokol adı 

verilen iletişim kurallarıyla, elektronik olarak işlem yapan cihazları birbirleriyle 

iletişimlerini mümkün hale getiren, dünya çapında bir iletişim ağıdır. (Economides 

2007:239) Ağa bağlanan, internet deyimiyle çevrim-içi olan herkes bilgi ve belge 

paylaşımına hazırdır. Belirli bir merkezi veya sahibi olmayan internet, tüm 

kullanıcılara açık bir ağdır. (Özmen 2009:16) İnternet ile bilgisayarları birbirlerine 

bağlamak için telefon hatları, fiber-optik kablolar, radyo frekanslı cihazlar ve uydular 

kullanılır. İnternet sayesinde, coğrafi sınırlamalar ve zamanın problem olmaktan 

çıktığı günümüzde, bilgiler yazı, dosya, resim veya görüntü olarak istenilen yere 

iletilebilmektedir.  

 

3.2.1.2. İnternetin Tarihsel Süreci Ve Teknolojik Yapısı 

İktisadi yapıların değişme sürecini ve sebeplerini anlamak için değişimin 

olduğu dönemi anlamak gereklidir. İnternetin başlangıcı, 1959 yılında Sovyetler 

Birliğinin uzaya Sputnik isimli uzay aracını fırlatmasıyla başlayan soğuk savaş 

zamanlarına rastlar. ABD Savunma Bakanlığına bağlı olarak çalışan DARPA isimli 

birim, bir nükleer saldırı gerçekleştiğinde dahi iletişimi devam ettirecek bir bağlantı 

oluşturmakla görevlendirilmişti. Bu birimin başına ise MIT üniversitesinde bilgisayar 

ağları üzerine çalışmalar yapan J. C. R. Licklider getirilmişti. 1965 yılında, iki 

bilgisayarın telefon hatlarını kullanarak birbirlerini görmesini sağlayan MIT 

araştırmacısı Lawrance Roberts, DARPA’ya sunduğu ARPANET isimli projesi 

kabul edilince, 1966 yılında DARPA bünyesinde çalışmaya başlar ve 1969 yılında 

dört üniversite ile veri alış verişi yapmak üzere bir ağ oluşturulur. Stanford Araştırma 

Enstitüsündeki bir bilgisayarla bağlantı kurulmuş ve LOGIN ifadesindeki G harfi 

yazılırken sistem çökmüştür. İnternetin ilk temeli sayılabilecek deneme başarıya 

ulaşmış ancak yarım kalmıştır. (Gromov 2012:5) 

Dört bağlantı noktası ve bunlara bağlı birer bilgisayarla başlayan sistem, 1972 

yılına gelindiğinde 15 bağlantı noktası ve 23 bilgisayara yükselmiştir. Bağlantı 
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noktalarının hepsi üniversitelerden oluşmaktaydı. 1973 yılında ise İngiltere’de 

bulunan Londra Üniversitesi ile ARPANET bağlantısı yapılarak, ilk uluslar arası 

bağlantı kurulmuştur. Aynı yıl ARPANET’in veri trafiğinin %75’ini oluşturan 

elektronik posta kullanılmaya başlamış ve e-posta gönderip alınmasını sağlayan 

uygulamaların geliştirilmesi ile haberleşme tamamen e-posta şekline dönüşmüştür. 

İlk zamanlardan itibaren internete bağlı host36 sayıları Tablo 3.1’de ve Şekil 3.5’te 

verilmektedir. Özellikle 1990’lı yıllardan sonra host sayılarında hızlı artışlar 

yaşanmıştır.    

 

Tablo 3.1: Host Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı 

Tarih Host Sayıları 

Aralık 1969 4 

Aralık 1970 13 

Nisan 1971 23 

Ekim 1972 31 

Mayıs 1982 235 

Eylül 1984 1024 

Aralık 1987 28174 

Ocak 1989 80000 

 Kaynak: http://www.zakon.org/robert/internet/timeline/  , (09.12.2012) 

 

1982 yılında yaklaşık 235 tane bilgisayarın bağlandığı ARPANET ile çarpıcı 

teknolojik değişimler oldukça hızlı yaşanırken, aynı zamanda güvenlik ile ilgili 

problemler de artmaktaydı. ARPANET içerisindeki bilgisayarlara yayılan ve Creeper 

olarak bilinen ilk virüs 1971 yılında tespit edilmiş ve kendisini başka bilgisayar ve 

dosyalara kopyalayan bu bilgisayar uygulamalarına, bilgisayar virüsü terimini ilk 

kullanan kişi Len Edelman olmuştur37.  

                                                           
36 İnternete bağlı, bilgileri barındırma ve isteyen bilgisayarlara sunma görevini üstlenen bilgisayarlara 

host adı verilmektedir. (Vanhoose 2010:12) 
37 Detaylı bilgi için bakınız, http://www.securelist.com/en/threats/detect?chapter=106, (07.12.2012) 
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Şekil 3.5: İnternete Bağlanan Host Sayısı 

 
 Kaynak: http://www.isc.org/services/survey/ (27.07.2013) 

 

ARPANET haberleşme hızının 56 KBit/saniye çıkması, DNS kaydının 

başlaması ve dünya çapında bağlantıların kurulması için alt yapının tamamlanması 

ile birlikte bağlantı kuran bilgisayar sayısı bir yıl içerisinde 10 kat artmıştır. 1987 

yılında otuz bin kullanıcı sayısına yaklaşmasına rağmen internet sadece üniversiteler 

ve birkaç ülkenin kurumları tarafından kullanılmaktaydı. İnterneti toplumun kişisel 

kullanımına açan ve interneti ticari alana taşıyarak günümüze getiren teknolojik 

gelişme ise World Wide Web (www) olarak bilinen web teknolojisinin internette 

kullanılmaya başlanmasıdır.  

 

3.2.1.3. Web Devrimi Ve Son Teknolojiler 

İnternetteki büyük gelişmeler 1991 yılında web kavramının ortaya atılması ile 

başladı. İnternette ikinci perdeyi başlatacak güce sahip olan web teknolojisi, farklı 

bilgisayarlar arasında bağlantı ifadeleri ile gezinmeyi mümkün hale getiren bir 

sistemdir. CERN’de araştırmacı olarak çalışan Tim Barners-Lee tarafından 

geliştirilen sistemin temelini, HTML38 olarak isimlendirilen bir kodlama tekniği ile 

                                                           
38 HTML, Hyper Text Markup Language baş harflerinden oluşan bir terimdir. İnternet üzerinden düz 

yazı biçiminde gönderilerek, tarayıcılar tarafından yorumlanan bir işaret dilidir. 



100 
 

HTTP adı verilen veri transfer protokolü oluşturur. Teknik anlamda hiçbir bilgiye 

sahip olmayanlara bile rahatlıkla interneti kullanma imkanı veren bu gelişme, www 

sisteminin oluşturulmasına zemin hazırlamıştır. 1994 yılından itibaren aktif 

kullanılabilen web sayfaları hızla artmış ve ilkler bu yıl yaşanmıştır. İnternet 

üzerinden işlemlerini yapan sanal banka39,  alışveriş merkezi, radyo istasyonu gibi 

kuruluşlar internette yer almaya başlamışlardır. İnternetin ticari anlamda halka açık 

olarak kullanılmaya başlanması da 1994 yılı olarak kabul edilir. Elektronik posta 

üzerinden taleplerin alınması ile yapılan birkaç küçük işlemden başka ticari anlamda 

fonksiyonu bulunmayan internet, Mosaic40 yazılımının kullanılmaya başlanmasına 

kadar sadece düz yazılardan oluşan bilgilerin listelenmesi şeklinde kullanılmaktaydı. 

Ancak hem PC hem de MAC’ lerde kullanılabilen Mosaic tarayıcısı ile grafik 

işlemleri web’e taşınmış ve böylelikle internet kullanımı %2300 artış göstermiştir. 

(Spector 2001:55) Mosaic tarayıcısının hemen ardından yeni özelliklere sahip Opera 

ve İnternet Explorer isimli web tarayıcılarının kullanıma sürülmeleri ile birlikte, web 

sayfalarında gezinme yapılabilen tarayıcı sayısı dört olmuş ve internet ortamında ilk 

rekabet başlamıştır.41 

1980 yılında Baxter Healthcare isimli bir ilaç firması, ABD genelinde 

hastanelere ilaç temin etmek için PC üzerinden çalışan bir ilaç sipariş sistemi 

kullanmaktaydı. İnternet üzerinden ticari işlemlerin başlangıcı olarak 

düşünülebilecek olan bu uygulamanın yanı sıra, bazı firmalar siparişleri elektronik 

posta yolu ile alıyorlardı. İnternet üzerinde ciddi güvenlik eksikliği olduğu için 

parasal işlemler henüz yapılamıyordu. Netscape firmasının web sayfaları arasındaki 

bilgi akışını şifreleyen Secure Socket Layer (SSL) teknolojisini uygulamaya koyması 

                                                           
39 İngiltere’de faaliyet gösteren First Direct Bank, ABD’de telefon bankacılığının telefon üzerinden 

yapılmasında deneyimli olan Citybank’ı referans alarak, internet ve PC tabanlı bir sistem kurmuştur. 
İlk internet bankacılığı hizmetini veren banka hedef müşteri kitlesi olarak yoğun çalışan ve bankaya 
gidecek vakti olmayan kişileri seçmiştir. 

40 İnternetteki web sayfaları üzerinden grafik ve resim görüntüleme imkanı veren ilk tarayıcıdır. 
41 Tarayıcılar üzerine çok büyük bir rekabetin olacağını Steve Jobs’ un 1996 yılında Wired 

dergisindeki röportajındaki sözleri ortaya koymaktadır. Jobs bu röportajında “Web için en önemli 
nokta Microsoft’un önünde durmaktır” sözü ile web piyasasının Microsoft tekeline 
bırakılmayacağını kastetmiştir.  
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ile birlikte web daha güvenli hale gelmiş ve internet üzerinden ticari işlemler 1995 

yılında hız kazanmıştır.42   

Web sayfalarının içeriklerini dinamik olarak biçimlendirme imkanı veren 

sunucu43 taraflı kod çalıştırma sistemlerinin oluşturulması ile kullanıcı bazlı 

işlemlerin önü açılmıştır. Sunucu taraflı kodlama sisteminin44 her kullanıcıyı ayırt 

etme imkanı vermesi, internet üzerindeki ürünler ile ilgili fiyat ya da özellik gibi 

bilgilerin kişisel olarak belirlenebilmesini sağlamıştır. Kişileri tanıyabilmek için bazı 

bilgilerini veri tabanında kayıt etmek gerekmektedir. Böylece bilgi güvenliği ile ilgili 

problemler artmıştır. Kişisel bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından elde edilme riski, 

internette gizlilik endişelerini ortaya çıkarmıştır. 

2000’li yıllardan sonra blog yapıların ve sosyal medya araçlarının internette 

kullanılmaya başlanması ile internet kullanımı hızlı bir artış sürecine girmiştir. E-

ticaret siteleri ile sosyal medya siteleri arasında ilişkili sistemlerin oluşturulması, 

tüketiciler ve satıcılar arasında bilgi akışını hızlandırmıştır. Teknolojik gelişmelerle 

daha farklı fırsatlar sunacak gibi görünen internetin günümüzdeki kullanıcı sayısı 2 

milyar kişiyi geçmiştir. (ITU 2012:12) 

 

3.2.1.4. Türkiye’de Web Teknolojisi ve Gelişimi 

1991 yılı sonlarına doğru ODTÜ ve TUBİTAK ortak projesi olan TR-NET 

isimli DPT tarafından desteklenen proje ile Türkiye’nin internet erişimini başlatmak 

ve interneti ülke geneline tanıtmak amaçlanmıştır. Bu amaçla 1992 yılında Orta 

Doğu Yazılım Hizmetleri A.Ş. şirketi bünyesinde internet servis sağlayıcı hizmeti 

verilmeye başlanmış ve PTT’den gerekli hizmetlerin alınması sonrası Türkiye’nin ilk 

internet bağlantısı 1993 yılında yapılmıştır.45 Türkiye’nin internete giriş kapısı olan 

                                                           
42 İnternet üzerinden yapılan ilk ticari işlem olarak hotwired.com sitesinde AT&T isimli firmanın 

banner’ı kabul edilmektedir. AT&T firmasını Volvo ve diğer firmalar izleyerek, banner’da kendi 
reklamlarını vermişlerdir. Daha fazla bilgi için bakınız,  
http://www.wired.com/thisdayintech/2010/10/1027hotwired-banner-ads/ (08.12.2012) 

43 İnternet üzerinde yapılan işlemlerin kodlanması sunucu-istemci mimarisi çerçevesinde yapılır. 
Kullanıcı tarafı istemci, web sayfasının olduğu bilgisayar ise sunucu olarak adlandırılır. Başka bir 
deyişle bilgi isteyen istemci, bilginin kaynağı ise sunucudur. 

44 Sunucu taraflı kodlama (Server Side Scripting) web sayfası kodlarının sunucu tarafından 
çalıştırılmasıdır. İlk olarak 1994 yılında PHP ve 1996 yılında ASP dili ile kullanılan bu kodlama 
sisteminde, kullanıcıdan bilgi alınması ve veri tabanı işlemlerinin yapılması mümkündür. 

45 Daha fazla bilgi için bakınız, http://www.tr.net/hakkimizda.html (10.09.2012) 
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TR-NET, ayrıca ilk servis sağlayıcı unvanını da elinde tutmaktadır. 1996 yılına kadar 

tek bağlantı olan TR-NET bağlantısının yanı sıra Türkiye’deki üniversitelerin 

bağlantısı için ULAKNET adında yeni bir bağlantı kurulmuştur. Aynı yıl internet 

hizmetinin sunulmasının bir iletişim aracı olduğu düşüncesi ile Türk Telekom 

TURNET’i kurmuştur. Oldukça yüksek fiyatlandırma stratejisinin olması, buna 

karşın çıkış bağlantı kapasitesinin düşük olması, TURNET’in başarısız olmasına 

sebep olmuştur.46 1999 yılında yeni bir strateji ile TTNET adında yeni bir bağlantı 

omurgası oluşturan Türk Telekom hizmet kalitesini ve bağlantı hızını arttırarak, 

Türkiye’de en büyük servis sağlayıcı konumuna yükselmiştir.     

 

Şekil 3.6: Türkiye’de Yıllara Göre İnternet Kullanıcı Sayıları (x1000 kişi) 

 

 Kaynak: http://ab.org.tr/ab08/bildiri/17.pdf (12.10.2012)  

 

Şekil 3.6’ya göre 1997 ile 1999 yılları arasında yatay bir seyir izleyen internet 

kullanıcı sayıları, 1999 yılından sonra devamlı bir artış göstermektedir. TÜİK 

verilerine göre hane halkı bazında 2012 yılı itibariyle, Türkiye nüfusunun %47.2’si 

internete bağlanmaktadır. (TÜİK, 2012) Euromonitor istatistiklerine göre ise 2012 

yılında internet kullanıcılarının sayısı 35 milyon kişiye yaklaşmıştır. 

 

                                                           
46 TURNET’in başarısızlık sebepleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız, 

http://www.bilkent.edu.tr/~akgul/otesi.html (20.03.2012) 
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İnternet üzerinde alan ismi kaydı olan web sayfaları, Türkiye içerisinden kayıt 

olanlar ve Türkiye dışından kayıt olanlar şeklinde iki guruba ayrılabilir. “.tr” uzantılı 

alan isimlerinin sayısı nic.tr istatistiklerine göre 320.085 ve “.tr” olmayan alan 

isimlerinin sayısı ise webhosting.info istatistiklerine göre 1.235.030 tanedir. Bu ise 

toplamda bir buçuk milyon web sayfası anlamına gelmektedir.47 “.tr” ülke kodlu olan 

web sayfalarının sayısının az olmasının üç sebebi vardır. Birincisi ülke kodu 

eklenmemiş web sayfası adlarının global algılanmasıdır. “.com” ile “.com.tr” 

biçiminde iki web sayfası düşünülürse “.com” olan web sayfasına her ülkeden 

ziyaretçi gelebilir, ancak bu oran “.com.tr” uzantılı web sayfasında daha düşüktür. 

İkincisi “.com” alan isminin alınmasının, “.com.tr” alan ismine göre daha ucuz 

alınabilmesidir. 2012 itibariyle bir yıllık “.com” alan adı tescil ettirmek 16 TL. iken 

“.com.tr” 34 TL.’dir.48 Üçüncüsü ise ODTÜ’nün nic.tr üzerinden yapmış olduğu 

“com.tr” alan adı tescillerinde sadece firmalara ve kişilere yönelik tescil işlemlerini 

yapmaktadır. Bu işlemi gerçekleştirmek için firmalardan ticari kayıtlarını gösterir 

belgelerle birlikte, alınacak alan adının, firma ilgi alanı ile ilişkili olma şartını 

aramaktadır. Gerçek kişilerde ise sadece isimleriyle ilişkili olarak alan ismine onay 

vermektedir.       

 

3.2.2. İnternet Kullanım Amaçları 

İnternet, dünyanın her tarafına bilgilerin bedava ve hızlı biçimde yayılması 

anlamına gelmektedir. İnternet üzerinden elde edilecek bilgilere, internete erişim için 

gerekli sabit bir maliyetin dışında ücret ödenmez. Kullanımının maliyetsiz olması 

halinde serbest mal olacağı ileri sürülen internet (Bailey ve McKnight 1995:2), 

Morton’a (2006) göre yirminci yüzyılın en önemli keşfi, Krugman’a (2000) göre ise 

faks makinesinin getirdiği etkiden daha fazla etkiye sahip olmayan bir iletişim 

aracıdır. İnternetin ekonomik etkileri üzerine olan görüşler değişebilir. Ancak 

internetle birlikte gelen sınırsız tercih ortamının, talep yapısını etkilediği tartışma 

götürmez bir gerçektir.   

                                                           
47 Veriler https://www.nic.tr ve http://www.webhosting.info/domains/country_stats/ internet 

adreslerinden derlenmiştir. (08.12.2012) 
48 Alan adı fiyatlarında, http://www.natro.com/ isimli web sayfasının fiyatları kullanılmıştır. 

(10.12.2012) 
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1969 yılında bilgi ve belge paylaşımı amacıyla oluşturulan internetin iletişim 

amacıyla kullanımı, e-posta aracılığı ile olmuştur. Aynı zamanda belge transferi için 

kullanılan e-posta servisi, ürün sipariş etmek için de kullanılmıştır. İlk yıllarda 

internet üzerinden ürün satın alınması, genel kullanım amaçlarından değildi. İnternet 

kullanıcıları arasında temel amaç herhangi bir konu üzerine araştırma yapmak ve 

bilgi edinmekti. İnternetin genel amaçlı kullanılmaya başlandığı 1995 yılında Katz ve 

Aspden tarafından 607 kişi üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, internetin kullanım 

amaçları; bilgi edinme ve araştırma, iletişim, interneti merak etme, iş arama, eğitim, 

haberleri izlemek, geride kalmamak ve dosya indirmek olarak belirlenmiştir. 

(1997:175) Çalışmanın en ilginç tarafı, değişik demografik yapılardan ve eğitim 

seviyelerinden seçilen 607 kişi arasında interneti alış-veriş amaçlı kullanan bir tek 

kişinin yer almamasıdır. Araştırma sonuçlarının aksine, sadece ABD’de 1998 yılında 

internet üzerinden yapılan işlemler 7,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. (Ward ve 

Lee 2000:6) ABD’de 2011 yılında yapılan bir çalışmaya göre ise interneti kullanım 

amaçları olarak; e-posta kullanımı, bilgi arama, haber takip etme, ürün satın alma ve 

sosyal medya yer almaktadır. (Purcell 2011:2) 

Türkiye’de ise bilgi toplumuna geçiş süreci kapsamında BİT ile ilgili 

çalışmalar 1993 yılında Dünya Bankası ile birlikte yürütülen bir araştırma ile 

başlatılarak, 1999 yılında TUENA raporu ile geleceğe dönük vizyon ve hedefler 

belirlenmiştir. Ayrıca 1998 yılında ETKK ve KamuNet’in49 çalışmalarına 

başlanması, 1999 yılından sonra internet kullanım oranında hızlı bir artışa sebep 

olmuştur. Diğer ülkelerdeki çalışmalarla benzer sonuçlara ulaşan TÜİK tarafından 

yapılan anket çalışmaları, ülkemizdeki internet kullanım eğilimleri hakkında önemli 

bilgiler ortaya koymaktadır. Türkiye’de internet kullanıcılarının, internet kullanım 

amaçlarını gösteren Tablo 3.2 incelendiğinde, 2005 ve 2012 yıllarındaki öncelikler 

aynı olmakla birlikte, sosyal konularda artış dikkat çekmektedir. İnternet üzerinden 

yapılan faaliyetlerdeki bir diğer dikkat edilecek nokta ise ürünler hakkında bilgi 

edinme faaliyetinin, ürün satın alma faaliyetinden çok daha yüksek olmasıdır. 

                                                           
49 Kamu bilgisayar ağları ile ilgili faaliyetlerin değerlendirilmesi, koordinasyonu, izlenmesi ve 

finansmanı ile ilgili sorunların çözülmesi amacıyla Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında, kamu 
kurum ve kuruluşlarının katılımı ile Kamu-Net Üst Kurulu ve Kamu-Net Teknik Kurulu 
oluşturulmuştur. Kurul çalışmaları kapsamında bir eylem planı önerisi getirilmiştir. Kapsamlı bilgi 
için bakınız, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/021000_E-DevleteGecis 
SurecindeKAMU-NETCalismalari.pdf (10.11.2012) 
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İnsanların internetten bilgi edinip, geleneksel alış veriş yapma eğiliminin fazla 

olduğu anlamına gelmektedir. Diğer önemli nokta ise 2005 yılında %5,5 ile internet 

kullanım amaçları arasında en son sırada yer alan internetten ürün siparişinin artış 

eğiliminde olmasıdır.              

 

Tablo 3.2: Türkiye’de İnternet Kullanım Amaçları (%) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Gazete ve haber okumak 55,7 * * 75.9 70 * 72,7 72,5 
E-posta kullanımı 66,8 * 80,6 73,6 72,4 * * 66,8 
Ürünler hakkında bilgi toplamak 
(satın almalar hariç) 

43,3 * * * * * 46,6 61,3 

Medya içerikli uygulamalar 43,5 * * 64,4 56,3 * * 49,1 
Sosyal medya sitelerini 
kullanmak 

* * * 69,3 57,8 * 50,5 41,6 

Ürün sipariş etmek 5,5 * 9 11,6 11,8 * 18,6 21,8 
Sağlık hizmetleri 22,3 * * * * * 54,1 19,6 
Turizm hizmetleri * * * * * * 17,7 18,9 

İnternet bankacılığı 12,9 * * * * * 15,8 17,1 

   Kaynak: TÜİK verilerinden derlenmiştir (11.12.2012) 
   * ile işaretlenen kutulardaki bilgiler TÜİK tarafından yayınlanmamıştır.  

 

İnterneti kullananlar arasında, ABD’nde internet üzerinden ürün sipariş etme 

oranının %80’e ulaşması ile birlikte, e-ticarette yapılan harcamanın 2012 yılı 

içerisindeki tutarı 335 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır50. (Percell 2012:2) Avrupa 

Birliği ülkelerinde interneti kullananlar arasında internetten ürün sipariş etme 

oranları, Almanya’da %54, Danimarka’da %57 ve İngiltere’de %64 olmasına 

karşın51, EuroStat 2010 verilerine göre Türkiye’de bu oran %4 olarak görülmektedir.  

İnterneti etkin şekilde kullanan ancak ürün sipariş etmeyen kullanıcı sayısı 

%80’dir. (TÜİK 2012) İnternet üzerinden ürün almama sebebi olarak birinci sırada 

ihtiyaç duymamak, ikinci sırada ürünü yerinde görerek ve dokunarak almayı istemek 

ve üçüncü sırada ise güven yer almaktadır. İnternet üzerinden ürün alanların 

%9,4’ünün problem yaşadığını ortaya koyan 2012 verilerinde, yaşanan problemler 

                                                           
50 2012 yılı ABD e-ticaret verileri Forrester Research şirketine ait  

http://www.forrester.com/search?Nty=1&Ntx=mode+MatchAll&range=504005&Ntk=MainSearch
&N=0+10001&access=0&tmtxt=ecommerce+in+us#/US+eCommerce+2008+To+2012/fulltext/-/E-
RES45926 adresinden alınmıştır. (12.12.2012) 

51 Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin, internetten ürün sipariş etme oranları   
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/main_tables internet 
adresinden alınmıştır. (12.12.2012) 
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arasında %47,7 ile en fazla görülen problemin teslim alınan ürünün yanlış, kusurlu, 

hasarlı olması gelmektedir. Tüketicinin beklentilerine ve web sitesinde verilen ürün 

özelliklerine uymayan ürünün teslim edilmesi, e-ticaretteki en büyük sorunun 

asimetrik bilgi problemi olduğunu ortaya koymaktadır. Ürünün teslim edilmemesi 

gibi hile ve dolandırıcılık oranı %5,5’tir ve asimetrik bilgi kadar büyük bir problem 

olarak görülmemektedir.  

 

3.2.3. İnternetten Kaçınma 

İnternet kullanımı ile karşılaşılan problemlere rağmen yine de internetin 

getirdiği kolaylıkları ve imkanları kullanmaya devam edenler olduğu gibi, interneti 

hiç kullanmayanlar da bulunmaktadır. Yaşadığı ülkenin imkanları ile ilgili olan 

internet kullanım oranı, ekonomik anlamda sıkıntı yaşanmayan gelişmiş ülkelerde 

daha fazladır. Gelişmemiş ülkelerde ekonomik sebeplerden dolayı veya yaşadıkları 

ülkede siyasi sebeplerden dolayı interneti kullanamayan kişilerde mevcuttur. Örneğin 

Kuzey Kore hükümeti siyasi gücünü kullanarak, ülke içerisinde internet kullanımını 

yasaklamıştır.  

Türkiye’de internet erişim imkanı olmama sebeplerinin başında ekonomik 

sebepler gelmektedir. Bilgisayar fiyatlarının ve internet bağlantı ücretlerinin yüksek 

olduğunu düşünenlerin oranı %29’dur. (TÜİK 2012) Ekonomik sebeplerden sonra 

ise teknolojik anlamda kişisel yetersizlik ve son olarak ihtiyaç hissetmemek 

gelmektedir. Güvenlik kaygısı internete erişim için problem olarak görülmemektedir. 

TÜİK anketine katılanlardan sadece  %1,2’si internette güvenlik konusundan endişe 

duymaktadır. 

 

3.2.4. İnternet Ve İktisadi Bakış Açıları 

Teknolojik gelişmelerin sosyal ve ekonomik yaşantıyı etkilediği yönündeki 

görüşe verilebilecek en iyi örnek internettir. Endüstriyel devrim ya da büyük buhran 

gibi iktisadi olayların etkileri ile benzer şekilde internet, iktisadi düşünceleri ve 

yaklaşımları etkilemiştir. İnternetle birlikte meydana gelen gelişmeler birçok 

araştırmacının ilgisini çektiği gibi, iktisatçıların da ilgi odağı olmuştur. Değişimlerin 

bilgi ekonomisi ve dijital ekonomi olarak isimlendirildiği süreci, internetin 
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kullanılmaya başlanması ile “Yeni Ekonomi” olarak değerlendiren iktisatçılar, 

iktisadi kuralların hepsinin değiştiğini hatta yeni ekonominin, eski ekonomiyi 

tamamen kuşatarak yok ettiğini ileri sürmektedirler. (Amable, Breton ve Ragot 

2001:1) Bu yaklaşıma karşı çıkan iktisatçılar ise yeni kavramını kabul etmeyerek, 

internetin bazı konulara yaklaşımları değiştirdiğini, ancak temel ekonomik kuralların 

hala aynı olduğunu savunmaktadırlar. (Ellison ve Ellison 2005:139) Söylemez’e göre 

“new economics” yerine “new economy” denmesinin sebebi, iktisadi işleyişlerdeki 

temel unsurlarda bir değişiklik olmadığının ifadesidir. (2001:13) Her iki düşüncede 

de ortak kanı, internetin iktisadi yapıda bir takım değişikliklere sebep olduğu 

yönündedir. Geleneksel piyasa yapıları üzerine farklı bakış açıları getiren internet, 

mikro ve makro çerçevede göz ardı edilemeyecek değişikliklere sebep olmuştur. 

Çalışmamızın dördüncü bölümü, internetin mikro ekonomik etkileri çerçevesinde 

olduğu için burada sadece makro açıdan büyüme, işsizlik, enflasyon ve küreselleşme 

konuları incelenecektir. 

 

3.2.4.1. Büyüme, İşsizlik Enflasyon Ve İnternet 

İnternetin etkilerine dair olan tüm araştırmaların başlangıç noktası 1990’lı 

yıllarda ABD’nin makro değerlerinde görülen performanstan kaynaklanmaktadır. 

Şekil 3.1’de sunulduğu üzere 1990’lı yıllarda ABD milli gelir değerleri beklentilerin 

üzerinde seyretmesinin yanı sıra işsizliğin ve enflasyonun düşmesinin sebebi olarak 

BİT ve internet gösterilmiştir. Birçok sektörü etkileyen internet, makro çerçevede en 

fazla büyüme, istihdam ve dış açık gibi konular ile incelenmiştir. Makro düzeyde en 

yoğun çalışmaların yapıldığı alan, internetin büyüme üzerindeki etkileri ile ilgilidir. 

Mal ve üretimlerde meydana gelen artış olarak tanımlayabileceğimiz büyüme, 

ülkelerin refah düzeylerindeki artışı gösteren en önemli parametredir. Sermaye ve 

emek kullanılarak yapılan üretim sürecinde teknolojiyi, içsel büyüme modelinde 

ekonomik büyümenin kalbi olarak gören Romer’e göre büyümede itici güç beşeri 

sermaye ve teknolojik buluşlardır. (1990:72) Beşeri sermaye stokunun artması ve 

teknolojik gelişmelerin ortaya çıkması, bilgi üretimi ve bilginin yayılması ile 

doğrudan ilişkilidir. İnternet, bilginin yayılması ve paylaşımı konusunda büyük rol 

oynadığından dolayı, büyüme ile internet arasında pozitif bir ilişki vardır. Dünya 
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Bankasının hazırlamış olduğu rapora göre ülkelerin internet kullanım oranları ile 

gelişmişlik düzeyleri arasındaki yakın ilişki olduğu Şekil 3.7’de açıkça 

görülmektedir. Yüksek gelir düzeyine sahip olan ülkelerdeki internet kullanım 

oranları, düşük gelir düzeyindeki ülkelere oranla daha yüksektir. Yüksek seviye 

gelire sahip olan ülkelerde 2010 yılı itibariyle her 100 kişiden 75’i internet 

kullanırken, ülkelerin gelir düzeyleri düştükçe bu sayı gittikçe azalmaktadır. 

Afrikanın güneyinde yer alan ülkeler ve Güney Asya ülkeleri, internet kullanımının 

en az olduğu ülkelerdir. Ayrıca dünya genelinde internet kullanım oranlarının artış 

eğiliminde olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 3.7: Gelir Düzeylerine Göre Dünya İnternet Kullanımı 

 

 Kaynak: World Bank Report 2012:17 

 

İnternet ile ilgili büyüme literatürüne bakıldığında, internet ile büyüme 

arasındaki pozitif ilişkiyi ortaya koyan çalışmalara rastlamak mümkündür. Büyüme 

üzerine olan bu çalışmaların çoğu internetin verimliliği arttırdığını savunmaktadır. 

Verimlilik artışında internetin etkileri üzerine yapılan ilk araştırmalarda somut bir 

kanıt ortaya konulamamıştır. Hatta 2000 yılı öncesini analiz eden çalışmalarda, 

internetin büyüme üzerine herhangi bir etkisinin olmadığını savunanlar ise 

gelişmelerin normal süreç olduğunu ileri sürerek, büyümenin sadece bilişim 

sistemleri sektöründe yaşandığını belirtmişlerdir. (Gordon, 2000:62-63) Ancak 2000 



109 
 

yılından sonraki çalışmalar verimlilik artışını net olarak ortaya koymuşlardır. (OECD 

2012:14)  

Amable, Breton ve Ragot, BİT ile birlikte gelişen internetin 1990’lı yıllardaki 

değişikliğin temel nedeni görerek internetin makro açıdan değişiklikler ortaya 

çıkardığını belirtmişlerdir. (2001:1)  Yoo, gelişmekte olan 53 ülke verisini 

kullanarak, BİT’ne yapılan yatırımla ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. (2003:1) Benzer bir çalışmayı 1990 ile 2000 yılları 

arasındaki 207 ülke verisiyle gerçekleştiren Choi ve Yi, internet kullanımının fazla 

olduğu ülkelerdeki büyüme oranlarının da fazla olduğunu ortaya koymuşlardır52. 

(2009:40) İnternet kullanımındaki artışın büyüme üzerinde ne kadar etkili olduğunu 

hesaplayabilmek için 1980 ile 2006 yılları arasındaki 120 ülkenin GSYH verilerini 

kullanan Qiang, Rossotto ve Kimura, internet kullanımındaki %10 artışın, GSYH’ da 

%1.21 artışa sebep olacağını hesaplamışlardır. (World Bank Report 2009:45) Benzer 

araştırmayı 2009 yılı verilerini kullanarak OECD ülkeleri için gerçekleştiren 

Czernich vd., %10 internet kullanım artışının %0.9 ile %1.5 arasında GSYH artışına 

sebep olacağını tespit etmişlerdir. (2009:505)   

İnternetle beraber gelen ekonomik büyümeye farklı bir bakış açısı ise 

ülkelerin büyüme oranları asındaki farkın, internetle birlikte daha fazla arttığıdır. 

Bilişim sektörlerine yatırımları daha fazla olan ülkelerin internet kullanımları fazla 

olacaktır. İnternet kullanımının az olduğu gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler ile 

gelişmiş ülkeler arasındaki teknolojik uçurum, ülkeler arasındaki refah 

farklılıklarının artmasına sebep olacaktır. Bu bağlamda internet az gelişmiş ülkeleri, 

gelişmiş ülkelere oranla daha fakir hale getirecektir. 

İnternetin kullanılmaya başlaması ile birlikte emek piyasasında da önemli 

değişiklikler meydana gelmiştir. Üretim sürecinde bilgisayarlaşmanın artması ile 

                                                           
52 “Information Technology and US Economy” isimli çalışmasında Dale W. Jorgenson, BİT ve BİT 

yatırımlarının ekonomik büyümede etkili olmasını iktisadi açıdan incelediği yazısında, bunu iki 
sebebe dayandırmıştır. Birincisi BİT yatırımlarının artması ile kullanılan sermaye oranı artmıştır. 
Ayrıca bilişim teknolojilerinde üretilen malların ilk üretim (prototip) maliyetlerinin çok fazla, daha 
sonra üretim süreçlerinin maliyetleri oldukça düşüktür. BİT yatırımlarının artması, sermaye 
derinliğine sebep olarak, üretimin artmasına neden olmaktadır. İkincisi ise BİT kullanımıyla girdiler 
değişmeksizin üretim artışı, ekonomide toplam faktör verimliliğinde artışa neden olur. Sermaye 
derinliği ve toplam faktör verimliliği ile üretimin artması BİT ürünlerinin fiyatlarında düşüşe sebep 
olacaktır. Diğer sektörlerin bilişim hizmetlerini daha rahat talep imkanına kavuşması ile talep 
artacaktır. Böylece tüm sektörlere bilişim sistemleri yayılmış olacaktır. (Jorgenson 2001:30)   



110 
 

birlikte, bilgi seviyesi yüksek çalışanlara olan ihtiyaç artmıştır. Yeni iş alanlarının 

açılması ile yeni istihdam alanları oluşmaktadır. BİT kullanımı açısından yetenekli 

işçilerin talebinde oluşan artış, bu işçilere ödenecek ücretlerin artmasına sebep olmuş 

ve böylece işçiler arasındaki ücret farkı büyümüştür. (Jorgenson 2001:32) Diğer 

taraftan, BİT yatırımlarının fazla olması istihdam düzeyinin artmasına yol açmış ve 

işsizlik azalmıştır. İşsizliğin azalmayıp aksine arttığına dair bu görüşe göre, bazı 

çalışma alanlarında talep azalması ve işçilerin yapacağı bazı işlerin makineler 

tarafından otomatik yapılmaya başlanması ve bilgisayarlaşma ile bazı iş alanlarının 

kaybolması işçi talebini azaltmaktadır. (Katz ve Sunter 2009:22)  

 

Şekil 3.8: Yıllara Göre ABD İşsizlik Oranları 

Kaynak: http://www.tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate (16.12.2012) 

 

Şekil 3.8’de görüldüğü üzere ABD’nde 1992 ile 2000 yılları arasında işsizlik 

sürekli azalmıştır. Resmin tümünü görmek için ABD’de 1970 ile 2012 yılları 

arasındaki gerçekleşen işsizlik oranlarına dikkat etmek gerekir. 1990 ile 2000 yılları 

arasındaki işsizlik oranlarının olağan bir dalgalanma olduğu, benzer durumun adı 

geçen dönem kadar olmasa da 1980 ile 1990 arasında da yaşandığı görülebilir. 

İnternetin işçi ücretleri arasında büyük fark oluşturduğu, internetle birlikte çalışma 

şekillerinin ve iş yapılarının değiştiği kabul gören bir görüştür. (Freeman 2002:8) 
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Ancak devamlı dalgalanan işsizlik oranları düşünüldüğünde, işsizlik oranlarının 

azaldığı noktasında soru işaretleri bulunmaktadır.   

Literatürde düşük enflasyonun sebeplerine yönelik üç yaklaşım söz 

konusudur. Bu sebepler; ücretlerin sabit kalması şartıyla verimlilik artışının 

sağlanması, parasal politikaların tutarlılığında artış ve emek piyasasında görülen 

yapısal değişikliktir. (Ihrig ve Marquez 2003:1) İnternet kullanımı ile enflasyon 

arasındaki ilişkinin kurulması noktasında ise iktisatçılar, verimlilik ve emek piyasası 

üzerinde durmuşlardır. İnternetin yaygınlaşmaya yeni başladığı dönemlerde yapılan 

araştırmalarda verimlilik dışındaki makro ekonomik değişkenlerle internet arasında 

anlamlı ilişkiler kurulabilse de, verimlilik analizlerinde olduğu gibi, 2000 yılından 

önce yapılan araştırmalarda enflasyon ile internet arasındaki ilişkiyi ortaya koyan 

ampirik bir kanıta rastlanmamıştır53. (Levin, Natalucci ve Piger 2004:51)  

İnternetin verimliliği arttırması ile enflasyon oranını düşüreceği öngörüsünde 

bulunan Yi ve Choi, 1991 ile 2000 yılları arasındaki 207 ülkenin internet kullanımı 

ve enflasyon verilerinin karşılaştırmışlardır. Parasal genişleme, sabit işsizlik değeri 

ve sabit petrol fiyatları altında yaptıkları analiz sonucunda, internet kullanımındaki 

%1’lik artışın, %0.04 ile %0.13 arasında bir oranla, enflasyonu azalttığını 

hesaplamışlardır. (Yi ve Choi 2005:888) 

1994 sonrasında on yıllık verileri kullanan Levin, Natalucci ve Piger (2004), 

BİT yatırımlarını üst seviyede gerçekleştirmiş 5 ülke ile BİT yatırımlarına yeni 

başlamış veya henüz başlamamış, gelişmekte olan 7 ülkeye karşılaştırmalı analiz 

uygulamıştır. BİT yatırımları, beklenen enflasyon ve gerçekleşen enflasyon verilerini 

kullandığı analiz sonucunda, gelişmekte olan ülkelerde BİT yatırımları ile enflasyon 

arasında herhangi bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Gelişmiş ülkelerde ise beklenen 

enflasyon değerleri ile gerçekleşen enflasyon değerlerinin birbirine uyumlu olduğunu 

vurgulayarak, BİT yatırımlarının enflasyon üzerinde uzun dönemde önemli etkisinin 

olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca BİT yatırımlarının, ülkelerde gerçekleşen 

                                                           
53 İnternetin kullanılmaya başlamasından sonra bazı makro ekonomik verilerin 2000 yılından sonra 

anlamlandırılabilmesini, BİT ve internetin makro ekonomik etkilerinin gecikmeli ortaya çıktığı ile 
açıklayabiliriz. Bunun sebebi olarak ülkelerin BİT kullanımına geçişinde yaşanan adaptasyon süreci 
gösterilebilir. Bu bağlamda BİT’ne yapılacak yatırımlarının makro ekonomik değişkenler 
üzerindeki etkilerinin görülmesinin, on yıl veya daha uzun süre içerisinde gözlenebildiği sonucuna 
ulaşabiliriz. 
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enflasyonun direncini azalttığını ve aşağı yönlü eğilim kazandırdığını belirtmişlerdir. 

(Levin, Natalucci ve Piger 2004:51) 

Maijers (2006), internetin emek piyasasındaki verimliliği arttırarak 

enflasyonu etkilediği öngörüsü ile geliştirdiği modelde, internetin verimlilik arttırıcı 

ve maliyet azaltıcı özellikleriyle ürün fiyatlarında azalmaya sebep olacağını 

belirtmiştir. Ücretler ve girdi fiyatları sabitken üretimdeki artış, fiyatlar genel 

seviyesinde azalmaya sebep olacaktır. Verimlilik artışının emek piyasasında ücretlere 

yansımadığı sürece, işsizlik ile enflasyon oranında azalma ve büyümede artış 

olacağını belirten Maijers, 1990’lı yıllarda ABD’de oluşan duruma açıklık getirmeye 

çalışmıştır. Verimlilik artışı sonucu ücretlerdeki artış, enflasyonu da yukarı yönde 

baskı altına alacaktır. Böylece internet teknolojilerine yapılan yatırım ile kısa 

dönemde düşen enflasyon, uzun dönemde normal değerine tekrar geri dönecektir. 

(Maijers 2006:20)  

 

3.2.4.2. Küreselleşme Ve İnternet 

1969 yılında sadece dört bilgisayarla başlayan ağ, şuanda 4 milyar kişiyi 

birbirine bağlayacak kadar genişlemiştir. Dünyanın herhangi bir yerindeki internet 

kullanıcıları arasındaki mesafe sadece bilgisayar ekranı ile olan uzaklık kadardır. Her 

türlü bilgi transferinin çok hızlı yapılabildiği internet sayesinde dünya, bilgi tabanlı 

küresel bir ekonomi haline dönüşmüştür. İnternet ile birlikte ortaya çıkan bu küresel 

ekonominin fırsatları olduğu gibi dezavantajları da söz konusudur. (Atkinson 

2009:22) 

Dünyayı ekonomik, politik ve kültürel olarak birleştirme olarak 

tanımlanabilecek, küreselleşme ile birlikte gelen en büyük gelişme, ülkeler arasında 

mal ve hizmet ticaretinin herhangi bir kısıtlama olmaksızın, internet üzerinden 

yapılabilmesidir. İnternet kullanımı sayesinde en küçük firmaların dahi dış ülkeler ile 

ticari işlemler yapabilmesi mümkün hale gelmiştir. Böylece internet ülkeler 

arasındaki ticaretin artmasına neden olmaktadır. (Choi 2010:2) Bu bağlamda internet 

ile uluslar arası ticaretin pozitif ilişkili olduğu belirtilebilir.  

İnternet ve dış ticaret arasındaki ilişkiyi araştıran çok fazla literatür 

bulunmamakla birlikte bu alanda öncü olan Freund ve Weinhold, 1995 ile 1999 
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yılları arasındaki 56 ülke verilerini kullanarak yaptıkları araştırmada,  1995 yılında 

bu ülkelerde internet üzerinden dış ticaret işlemi yapılmadığını belirtmişlerdir. Adı 

geçen araştırmacılar, internet üzerinden yapılan dış ticaretin, 1996 yılında çok az 

olduğunu, ancak 1997 ve 1999 yılları arasında oldukça arttığını belirterek, host 

sayısındaki %10 artışın, %1 daha fazla dış ticaret işlemi ortaya çıkardığını tespit 

etmişlerdir. (2004:175)  

Mattes, Meinen ve Pavel, Avrupa Birliği içerisindeki BİT ve internetin, 

uluslar arası ticaret üzerindeki etkilerini araştırmak için, Avrupa Birliği içerisindeki 

29 ülkenin 1995 ile 2007 arasındaki verilerini kullanmışlardır. Yaptıkları analiz, BİT 

ve internet büyüklüğünün, hem birlik içerisindeki hem de birlik dışına olan ticaret ile 

pozitif ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Mattes, Meinen ve Pavel, bunun sebebi 

olarak internetin işlem maliyetlerini azaltmasını ve pozitif ağ dışsallıkları 

oluşturmasını göstermişlerdir. (2012:18)  

Bilgi transferi ve iletişim için internetin kullanılması, hem sabit hem de 

değişken maliyetleri azaltarak işlem maliyetlerini azaltmaktadır. İnternet kullanımı 

ile dış ticaret arasındaki pozitif ilişki hem fakir ülkeler hem de gelişmiş ülkeler 

açısından söz konusudur. Ayrıca küçük ülkenin piyasa büyüklüğüne göre, yapılan 

ticaretin marjinal getirisi daha fazla olacağından dolayı küçük ülkeler daha avantajlı 

görünmektedir. Dış ticarette, küçük ülkenin dış ticarette daha kazançlı olduğunu 

ortaya koyan, önemsiz olmanın önemi kuralı, internette de geçerlidir. Meijers, 

internet kullanımındaki %10 artış ile gelişmiş ülkelerin dışa açıklığında %3,12 artış 

olurken, gelişmekte olan düşük gelir düzeyli ülkelerde ise bu oranın %5,3 arttığını 

hesaplamıştır. (2012:28) 

 

3.2.4.3. Sayısal Uçurum 

Sayısal uçururum, bilgiye sahip olanlarla, bilgiye sahip olmayanları 

birbirinden ayırmak amacıyla kullanılan bir kavramdır. İlk olarak 1990’lı yıllarda 

ABD’de telefon hattına sahip olanlarla olmayanlar arasındaki ayırımı vurgulamak 

amacıyla kullanılan kavram, 1996 yılından sonra oldukça popüler hale gelmiştir. 

Başlangıçta bilgiye sahip olmayla başlayan ve telefonla devam eden sayısal uçurum 
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kavramı daha sonraları bilgisayar ve son olarak internet çerçevesinde ele alınmıştır. 

(Brousseau 2007:693) 

Sayısal uçurumu internet çerçevesinde iki etki ile incelenmesi yerinde 

olacaktır. Birinci etki internet erişimi olanlar ile internete erişim imkanı olmayanlar 

arasındadır. Günümüzde BİT’nin kullanımı ve internet erişim düzeyi zenginlik 

göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. İkinci etki ise internetin verimli 

kullanılması ile ilgilidir. Sayısal uçurum, BİT ve interneti verimli kullanılması ile 

verimli kullanılmaması durumunda da söz konusudur. (OECD, 2001:5) O halde 

sayısal uçurum olarak bilinen internete erişim imkanları ve internet kullanım 

verimliliği, ülkeler arasında mevcut olan ekonomik farklılıkları arttırmaktadır.    

Dewan ve Riggins’e göre günümüzde sayısal uçurumun, kişisel, firma ve 

küresel olmak üzere üç seviyede incelenmesi uygun olacaktır. (2005:3-4) Kişiler 

arasındaki sayısal uçurum, interneti verimli şekilde kullanabilen kişiler ile 

kullanamayanlar arasında oluşacak açıktır. İnterneti kullanabilenler, kendilerine 

getireceği faydayı bilirler ve bu yönde günlük hayatlarında yer verirler. Ancak 

interneti kullanmayanlar ona ihtiyaç duymazlar ve getirdiği kolaylıklardan mahrum 

olurlar. Sayısal uçurum firmaları rekabet yönünden etkilemektedir. Firmanın küresel 

ekonomiye entegrasyonunda engel teşkil ederek rekabet açısından dezavantajlı 

duruma gelmesine sebep olacaktır. İnternetin, bir ülkenin GSYH değerlerinde artış 

sağladığı ve büyüme oranlarını etkilediği düşünülürse, ülkeler arasındaki sayısal 

uçurum, ülkeler arasındaki gelişmişlik farkını daha fazla arttıracaktır. (Kenny 

2003:8) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

İNTERNET VE SANALLAŞAN PİYASALAR 

Önceki bölümlerde yapısı, gelişimi, ve makro çerçevede değerlendirilmesinin 

yapıldığı internetin, piyasalar açısından etkileri bu bölümde incelenecektir. İki 

kısımdan oluşan bölümün ilk kısmında, sanallaşma kavramı anlatılacaktır. 

Literatürde tartışılan güncel konulara değinilerek, sanallaşma ile neyin ifade edildiği 

ve piyasaları genel olarak nasıl etkilediği incelenecektir. İkinci kısımda ise, ilk 

kısımda genel olarak konu bazında anlatılan sanallaşmanın etkileri, her piyasa 

açısından ayrı ayrı ele alınacaktır. Bu çerçevede finans, emek ve mal piyasaları 

üzerindeki etkileri incelenecektir.   

 

4.1. İNTERNET VE PİYASALAR 

4.1.1. Sanallaşma Kavramı 

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından sanal kavramı; “Gerçekte yeri olmayıp, 

zihinde tasarlanan” şeklinde tanımlanmaktadır. Fiziksel olarak mevcut olmayan 

anlamına gelen bu terim TDK’na göre gerçek olmayan varlıklar için 

kullanılmaktadır. Ancak günümüzde sanal kelimesi kullanıldığında ilk olarak internet 

ve bilgisayar akla gelmektedir. Sanal kavramının bilgisayar sistemleri ile 

özdeşleşmesi, bu kavramın ilk olarak bilgisayar sistemlerinde kullanılmaya 

başlamasından kaynaklanmaktadır. Sanallık algısının yerleşmesi 1980’li yıllarda 

Jaron Lanier tarafından bilgisayar sistemleri ile ilgili yapılan bir çalışmada “Sanal 

Gerçeklik” (Virtual Reality) teriminin kullanılması ile başlamıştır. Cerrahi 

simülasyonların bilgisayarda görsel olarak yapılmasına imkan veren Lanier’in 

tasarladığı sistemde, yaşananlar ve karşılaşılacak durumlar gerçeğin aynısıdır ama 

gerçek değildir. Sistem üst düzey bir yazılım ile gerçek yaşantının bilgisayarda 

oluşturulması prensibine dayanmaktadır54.  

                                                           
54 Jaron Lanier ve sanal gerçeklik ile ilgili detaylı bilgi için bakınız, 

http://www.jaronlanier.com/general.html (14.05.2012) 
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Bu çalışmada kullanılacak sanal kavramı, elektronik ortamda yapılacak 

işlemleri ifade etmektedir. Bu bağlamda sanallaşmayı, fiziksel hayatta yer alan 

nesnelerin ve yapılan işlemlerin bilgisayar ortamına sayısal olarak aktarılması 

şeklinde tanımlayabiliriz. Her türlü nesne veya işlemlere ait bilgilerin elektronik 

ortama aktarılabilmesi için sayısallaştırılması gerekir. Örnek verilecek olursa, 

bilgisayar ekranında görülen bir resim, fiziksel görünüşün sayısal ifadesidir. 

Elektronik cihazlarda kullanılacak bilgilerin sayısallaştırılması, elektronik cihazların 

çalışma sistemlerinin getirmiş olduğu bir zorunluluktur. Bilginin düz yazı, resim, ses 

veya görüntü gibi farklı biçimlerde olması bu kuralı değiştirmemektedir.  

Günümüzde hemen hemen her türlü bilginin sayısallaştırılması teknoloji ile 

mümkündür. İnternetin kullanılmaya başlanmasından önce bilgilerin sayısal biçime 

dönüştürülmesi sadece yerel bilgisayarlarda bilgilerin saklanması için yapılıyordu. 

Bilgiler sadece text bilgi adı verilen düz yazı biçiminde kaydedilip saklanabiliyordu. 

Bilginin transferi için ise fiziksel ortama bağımlılık söz konusuydu. Bir bilgisayardan 

başka bir bilgisayara bilgileri taşımak için disk, disket veya CD gibi fiziksel cihazlar 

kullanılmaktaydı. Ancak internet kullanılmaya başladıktan sonra, bilgilerin transferi 

ile ilgili tüm fiziksel kısıtlamalar ortadan kalkmıştır. İnternet sayesinde bir 

bilgisayardaki bilgiler elektronik ortamda başka bir bilgisayara transferi, ek bir 

fiziksel cihaza ihtiyaç duymadan mümkün hale gelmiştir. Sanal iletişimin 

başlamasıyla bilgisayar ekranında görülen resimler, mesafe tanımaksızın anında 

başka insanlara gönderilebilmektedir. 

1995 yılına kadar internet üzerinden sadece düz yazı biçimindeki bilgilerin 

iletişimi yapılabilmekteydi. 1995 yılı internet açısından, 1959 yılındaki ilk anlık bilgi 

transferi kadar önemli iki gelişmeye tanıklık etmiştir. İlki Sun firmasının ürettiği, 

platform bağımsız55 Java’nın kullanılmaya başlanması, diğeri ise Netscape firması 

tarafından, Navigator 2.0 isimli tarayıcının piyasaya sunulmasıdır. Navigator 2.0 ile 

resim ve hareketli görüntülerin web üzerinden transfer edilebiliyor olması, yeni bir 

geleceğin kapılarını aralamıştır. (Spector 2001:99) Çünkü resim ve görüntülerin 

                                                           
55 1995 yılı itibariyle piyasada genel olarak kullanılan üç işletim sistemi mevcuttur. Windows, 

Macintosh ve Unix işletim sistemleri tarafından oluşturulan yapılar birbirlerinden farklı 
platformlardır. Bu işletim sistemlerinde yapılan işlemler benzer olmasına karşın, her biri için 
yapılan yazılımlar bir diğerinde çalışmamaktadır. Ancak Java programlama dili sayesinde yazılan 
küçük uygulamalar, ufak bir yazılım arabirimi sayesinde her platformda çalışabilir hale gelmiştir. 
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transferi, interneti kullananlarla karşılıklı etkileşimi başlatmış ve sanallaşma 

kavramının sosyal ve ekonomik yapılarla entegrasyon sürecini hızlandırmıştır. 

Böylece e-toplum, e-okul, e-iş, e-devlet, e-kitap, e-ticaret gibi kavramlar ortaya 

çıkmış, işlemler ve süreçler sanal ortama aktarılmaya başlanmıştır. 

 

4.1.2. Sanal Piyasaların Özellikleri 

İnternetteki gelişmeler ile birlikte, günlük hayatta yapılan işlemler sanal 

ortama aktarılmaya başlanmıştır. İktisadi işlemlerin yapıldığı, alıcı ve satıcıların bir 

araya geldiği ortamların piyasa olarak tanımlandığı düşünülürse, alıcı ve satıcıların 

internet ile birlikte gelen elektronik ortamda bir araya geldiği ortamları sanal 

piyasalar olarak tanımlamak yerinde olacaktır. İnternetle birlikte para, mal veya 

emek piyasaları yeniden oluşmamaktadır. Ancak piyasaların bazı özelliklerinde 

yapısal değişiklikler ve gelişmeler meydana gelmektedir. (Economides 2004:9)  

Literatürde sanal piyasaların özelliklerini inceleyen ilk çalışma Bakos’a 

(1991) aittir. Bakos’un elektronik piyasa olarak adlandırdığı sanal piyasaların; 

maliyet azaltıcı, ağ dışsallıkları, değiştirme maliyeti, yüksek yatırım maliyeti ve 

belirsizlik olmak üzere beş özelliği bulunmaktadır. (1991:297) Kelly’ye (1999) göre 

internetle birlikte piyasalar küresellik, sanallık ve bağlantısallık olmak üzere üç 

özeliğe sahip olmuştur. Piyasa özelliklerini sadece ağ bağlamında düşünen Kelly, 

internetle birlikte elektronik ağların temelini oluşturduğu yeni süreçlerin ve sosyal 

yapıların ortaya çıktığını belirtmektedir. (1999:3) İnternetle birlikte arama 

maliyetlerinin çok fazla düştüğünü ifade eden Levin, piyasaların ölçek, kişiselleşme 

ve yenilik potansiyeli şeklinde üç özelliğinin bulunduğunu ileri sürmektedir. 

(2010:1) Sanal ortama taşınan piyasaların küresel ve çoklu ortam (multimedia) 

özelliklerine sahip olduklarını ifade eden Brousseau ve Curien, bu piyasaların bilgiye 

dayalı olmalarının ise en önemli özelliği olduğunu vurgulamaktadır. (2007:3) 

Sanal bir yapıya kavuşan piyasalar, geleneksel piyasalar ile oluşan temel 

özelliklerde değişiklik söz konusu olamamakla birlikte, internet ile bazı yeni 

özelliklere kavuşmuşlardır. Bu çalışma çerçevesinde, piyasaların kavuştuğu yeni 

özellikler bilgi, yenilik, kişisellik ve ağ olmak üzere dört başlık altında incelenebilir.  
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4.1.2.1. Bilgiye Dayalı Piyasalar 

 Tüm işlemlerin bilgi odaklı olmalarından dolayı günümüzde bilgi stratejik 

bir öneme sahiptir. (İnce ve Oktay 2006:16) Birçok alanda kullanılmaya başlanan 

internet, bilgiye ulaşılmayı en kolay biçimde sağlayan araçlardan biridir. Önceki 

süreçlerde ek donanımlar kullanılmak suretiyle fiziksel olarak taşınabilen bilgiler, 

sanal ortam sayesinde fiziksel kısıtlamalardan kurtulmuştur. Bu etki ortaçağda 

matbaanın keşfedilmesi ile başlayan bilgi patlaması süreci ile eşdeğer görülmektedir. 

(Özmen 2009:11) İnternet sayesinde kullanıcılara, inanılmaz boyutlarda ve hala 

artmaya devam eden bir bilgi potansiyeli sunulmaktadır. Bilgilere erişimin kolay 

olmasının yanı sıra, bilgilere erişimin hızlı olması internete olan ilgiyi arttırmaktadır.  

İktisatçıların anlamak için çaba sarf ettikleri önemli konuların başında piyasa 

mekanizması gelmektedir. Piyasadaki işleyişleri anlamak için oluşumların izlenmesi 

oldukça yavaş işleyen bir süreçtir. Ancak internet ile birlikte sanal ortama taşınan 

piyasalar, özellikle iktisatçılar açısından etkin bir deneysel ortam imkanı 

sunmaktadır. Teorik bilgilerin test edilip, deneysel olarak kanıtlanabileceği internet 

ile deneylerin yapılması nispeten daha kolay hale gelmiştir. Bu bağlamda çok fazla 

teorik olduğu yönünde eleştirilen iktisat bilimi için internet, deneysel uygulamaların 

yapılabilmesi için yeni bir kapı aralamaktadır. Yapılan deneysel çalışmalar genellikle 

müzayede piyasaları ile sınırlıdır. Ancak önümüzdeki süreçlerde farklı alanlarda 

deneysel çalışmaların ortaya çıkması muhtemeldir. (Ellison ve Ellison 2005:142)  

İnternet ile yeni özelliklere kavuşan piyasaların kazandığı en önemli özellik 

bilgiye dayalı olmalarıdır. Firmaların veya tüketicilerin bilgiye ulaşabilmeleri için 

teknolojik yeterlilikler gereklidir. Teknolojiye sahip olma ve teknolojiyi etkin 

kullanabilme olarak iki unsuru olan teknolojik yeterlilik, sanal ortamdaki piyasa 

bilgilerine ulaşabilmenin temel şartıdır. Türkiye’de interneti kullanmayanların 

kullanmama sebepleri arasında %22 ile internet hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmama ve %18 ile interneti kullanmayı bilmeme gelmektedir. (TÜİK 2012) 

İnterneti kullanmayanların neredeyse yarısı bilgi yetersizliğinden dolayı internetten 

uzak durmaktadırlar.  

Tüketicilerin taleplerini etkileyen en önemli faktörlerden biri tüketicinin sahip 

olduğu bilgi düzeyidir. Ancak tüketici hiçbir zaman tam bilgiye sahip değildir. 
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Tüketici hiçbir araştırma yapmasa dahi örtük bilgi düzeyine sahiptir ancak bu tam 

bilgi düzeyi değildir. Kişiye göre değişen örtük bilgi seviyesini arttırmak için 

tüketici, piyasa veya ürün ile ilgili bilgi araştırması yapar. Bilgi arama sürecinin bir 

maliyeti söz konusudur ve bu maliyet arama maliyeti olarak isimlendirilir. Bilgiye 

ulaşma bağlamında mesafeleri problem olmaktan çıkaran internet, tüm piyasalarda 

arama maliyetlerini azaltmaktadır. (Huston ve Spencer 2002:50) Ayrıca tüketiciye 

düşük maliyette, zahmetsiz ve hızlı araştırma yapma imkanları sunan internet 

teknolojileri, çeşitli uygulamalar ile tüketicilerin bilgi edinme sürecini daha etkin 

hale getirmektedir. 

Diğer taraftan firmalar için müşterileri hakkında bilgi toplamak firma 

stratejilerini belirlemek açısından önemlidir. Tüketicilerin talepleri hakkında gerçek 

piyasa verilerine rahatlıkla ulaşabilen firmalar, anlık elde edilebilen tüketici talep 

bilgileri ile karşı karşıya oldukları talep düzeyini belirleyerek, fiyat düzenlemelerini 

anlık yapabilirler. Ayrıca tüketicilerden elde ettikleri bilgiler ışığında üretim ve 

yatırım planlamalarına daha doğru biçimde yön verebilirler. 

 

4.1.2.2. Yeniliğe Dayalı Piyasalar 

Tüketicilerin davranışlarında meydana gelen değişiklikler kadar, firmaların 

üretim süreçlerinde bilgi en önemli faktör haline gelmiştir. Bilgi tabanlı süreçlerden 

kısa vadede ilk etkilenecek olan perakende, üretim ve yolcu taşıma endüstrilerinin 

olacağını öngören Carlsson vd., internetle birlikte bilginin, endüstrilerde üretim ve 

ürün açısından büyük değişiklikler meydana getirdiğini belirtmiştir. (2004:254) 

İnternetin kullanılmaya başlanması ile, BİT endüstrisinde birçok gelişme olmuş ve 

internet sayesinde yeni teknolojiler geliştirilmiştir. İnternetin firmaları yeniliğe 

yönlendirdiğine dair diğer yaklaşım ise talep yanlı (demand-pull) yeniliktir. 

Tüketiciler ile ilgilenen firma içindeki yönetici ve işçilerin neden olduğu yenilik 

olarak tanımlanan talep yanlı yenilik sayesinde, tüketicilerin kalite ve fiyat 

yönündeki isteklerine göre yeni ürünlerin oluşturulması, tüketicilerden elde edilecek 

bilgilerin ışığında yapılabilmektedir. (Jovanovic ve Rob 1987:63) İnternetteki 

bloglar, forumlar, sohbet odaları, ürün puanlama sistemleri, firmalar tarafından 

tüketicilerden geri besleme yapabilmeleri için kullanılabilecek ideal araçlardır. Bu 
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çerçevede firmalar arasındaki rekabet sadece kalite ve fiyatla sınırlı değildir. 

Piyasalarda tüketici odaklı olan yeniliğe dayalı ürün farklılaştırma uygulamaları, yeni 

bir rekabet alanı haline gelmektedir.  

 

4.1.2.3. Kişiselleşmeye Dayalı Piyasalar 

İnternetle birlikte firmaların eline inanılmaz bir güç geçmiştir. Firmaların 

geleneksel mağazalarda kimin her ay ne aldığını belirleme imkanları oldukça zordur. 

En çok ne satın alındı ya da en çok ne zaman satın alındı gibi kişisel olmayan genel 

bilgilere ulaşabilirler. Ancak internetin getirmiş olduğu teknolojiler sayesinde kişisel 

bazda ne işlem yapıldığı, firmalar tarafından tespit edilebilir. (Vulkan 2003:25) Bu 

sayede, farklı kişilere farklı fiyat ve ürünlerin sunulması mümkün hale gelmektedir. 

İnternet üzerinden satış yapan birçok firma birinci ve ikinci derece fiyat 

farklılaştırma politikalarını tüketicilere uygulamaktadır. Tüketici fazlasını ele 

geçirmek amaçlı bu uygulama, internetin monopol eğilime sebep olduğu şeklinde 

yorumlanabilir.    

 

4.1.2.4. Ağa Dayalı Piyasalar 

Bağlantı noktaları ve bağlantıların birleşimi ile yapısal olarak oluşan ağlar, 

tarafların birbirleriyle olan etkileşimlerini ve ilişkilerini ifade eden bir kavramdır. 

(Brousseau ve Curien 2007:242) Literatürde ağ etkisi veya ağ dışsallığı olarak 

nitelendirilen yaklaşıma göre, üretilen mal veya hizmete kullanıcıları tarafından 

atanan değer, ilgili ürün ya da hizmeti kullanan insanların sayısına bağlıdır. 

(Economides 2007:247) Başka bir deyişle bir ürünün değeri oluşturduğu ağ 

çerçevesinde incelenir. Bu sebeple ağ kavramı, her piyasada ve her ekonomide 

geçerli olan bir kavramdır. Örneğin e-ticarette bir firmanın fiziksel büyüklüğünün 

yerine, kullanıcı sayısının büyüklüğü daha önemlidir. Bu bağlamda internetteki 

firmalar için kullanıcı sayısının artması, firma değerinin artması anlamına 

gelmektedir. Metcalfe yasası olarak bilinen görüşe göre bir ağın değeri kullanıcı 

sayısının karesine eşittir. (Kelly 1999:19) Bu sebeple iş ortamı olarak interneti 

hedefleyen firmalar için ilk strateji üye sayısının arttırılması olmalıdır. İnternet ile 

oluşan ağlardaki kullanıcıların, kalabalık etkisine (crowdingsource) sahip olduğunu 
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belirten Howe (2008), işlem biçimlerini şekillendiren internetin, önemsenmeyecek 

fikirlere sahip insanları bir araya getirerek önemli gelişmelere zemin hazırlayan bir 

potansiyele sahip olduğunu belirtmektedir.   

İktisatta ağ kavramı, rekabeti etkileyen unsurlardan olan ağ dışsallıkları 

çerçevesinde incelenmektedir. Pozitif bir dışsallık olan ağ dışsallıkları talep ile 

ilgilidir. Bir faks cihazının kullanılabilmesi için karşı tarafta da bir faks cihazının 

olması gerekmektedir. Faks cihazına sahip olma ne kadar fazla olursa faks 

cihazlarının kullanım etkinliği o kadar artar ve faks cihazına daha fazla kişi sahip 

olmak ister.  Çok fazla talep edilen malların daha fazla talep edileceği anlamına 

gelen bu yaklaşım, etkileşimli talep veya sürü etkisi olarak adlandırılmaktadır.56  

İnternet sayesinde ürünlerin talep miktarları firmalar tarafından anlık 

öğrenildiği gibi bu bilgiler tüketiciler ile anlık paylaşılabilir. En fazla talep edilen 

ürünler her zaman listenin en başında yer alır ve tüketicilerin ilk baktıkları ürünler, 

diğer tüketicilerin en fazla talep ettikleri ürünlerdir. Bu bağlamda internet 

teknolojisinin kullanıldığı piyasalarda, diğer tüketicilerin nasıl davrandığı yönündeki 

bilgilere kolay ulaşılabileceği için talep üzerindeki sürü etkisi daha güçlü olacaktır.  

Ağ dışsallıkları dolaysız ve dolaylı ağ dışsallığı olmak üzere iki grup altında 

toplanabilir. Bir ürün veya hizmeti talep eden kişi sayısının artması ile her 

kullanıcının fayda düzeyinin pozitif yönde artması dolaysız ağ dışsallığı olarak kabul 

edilmektedir. (Economides 1996:6) Yukarda verilen faks örneği hatırlanacak olursa, 

kendi faydası için faks alan bir tüketici, önceden faks almış tüketicilerin fakstan elde 

edeceği faydayı arttırmaktadır. Dünya üzerinde sadece bir tane faks cihazı olduğu 

düşünüldüğünde ikinci faks cihazının olmayışı, tek faks cihazını değersiz kılacaktır.  

Dolaylı ağ dışsallığında ise bir ürün veya hizmetin kullanıcı sayısının artması, 

diğer kullanıcıların pozitif etkilenmesine sebep olur, ancak bu direk bir etki değildir. 

(Economides 1996:7) Dolaysız ağ dışsallıklarından daha geç hissedilen dolaylı ağ 

                                                           
56 Tüketicilerin talep dürtülerinin sınıflamasını yaparken fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan talep 

olarak iki gruba ayıran Leibenstein (1950) sürü etkisinin talep üzerindeki etkilerini ilk inceleyen 
iktisatçıdır. Fonksiyonel olmayan taleplerden, fayda üzerindeki dış etkenler olarak sürü 
(Bandwagon), züppe (snob) ve Veblen etkisi olarak üç faktörden bahsetmiştir. Talep edilme 
sebebiyle talep dürtüsünü sürü etkisi, talep edilme sebebiyle talep edilmeme dürtüsünü züppe etkisi 
ve fiyatın yüksek olması sebebiyle talebin artmasını ise Veblen etkisi olarak tanımlamaktadır. 
(Leibenstien, 1950:188-189)  
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dışsallığına örnek Linux işletim sistemi verilebilir. İlk kullanılmaya başladığı 

zamanlarda sınırlı özelliklere sahip olan Linux açık kaynak kod düşüncesiyle 

piyasaya girmiş bir işletim sistemidir. Linux’un kullanıcı sayısının artışı, önceki 

kullanıcılara direk bir fayda sağlamaz. Ancak açık kaynak kod fikrini benimseyen 

kullanıcı sayısındaki artış, Linux’a destek veren yazılım firmalarının ilgisini çekmiş 

ve bu alanda piyasaya yeni yazılımlar sunmuşlardır. Linux’ta kullanılan destekleyici 

yazılımların artması ile Linux daha fazla işlem yapabilen uygulamalara kavuşmuş ve 

Linux kullananların fayda düzeylerinde artış olmuştur. Linux kullanıcılarının elde 

ettiği fayda, kullanıcı sayısının artışı ile değil, kullanıcı potansiyelinin çektiği 

firmalar sayesinde artmıştır. 

Özellikle teknolojik tabanlı ürünlerde ağ dışsallıklarının sebep olduğu önemli 

etkiler bağlılık (adaption) ve kilitlenme (lock-in) etkileridir. (Kauffman ve Walden 

2001:38) Bir ürünün alındıktan sonra ondan vazgeçilememesi anlamına gelen 

bağlılık paftası kavramına, konuyla ilgili bir sembol haline gelen QWERTY 

klavyeleri örnek olarak verilebilir. Daha hızlı yazma imkanı olan klavye 

dizilimlerinin keşfedilmesine rağmen, insanların QWERTY klavyeyi benimsemeleri 

ve kullanmaktan vazgeçmemeleri sebebiyle bu klavye türüne bağlılık oluşmuştur. 

(David 1985:332)  

Kilitlenme etkisi ise, teknolojik ürünlerde ve özellikle internette, piyasa 

etkinliğini azaltan önemli bir faktördür. Karar verilirken ürün özellikleri yerine, 

ürünün piyasa hakimiyetine göre karar verilmesini kilitlenme olarak tanımlayabiliriz. 

İktisat literatüründe kilitlenme etkisi bağlılık paftası teorisi çerçevesinde 

incelenmektedir. Bağlılık paftasına göre, bir ürün piyasa girdikten sonra piyasayı ele 

geçirerek, diğer ürünler için standart özellikleri belirleyen ürün haline gelir. Diğer 

firmalar aynı piyasaya girse dahi, ilk piyasaya giren firma, piyasa standartlarını 

belirlediği için kilitlenme etkisi oluşturacaktır. (Söylemez 2001:64) Örneğin 

internetten kitap satışına ilk başlayan Amazon firmasından sonra aynı piyasaya giren, 

zamanın en büyük kitap satış firması Barnes&Noble, aynı başarıyı yakalayamamıştır. 

Benzer bir durumu müzayede piyasasında ilk işlem yapan Ebay firmasından sonra 

Yahoo firması da yaşamış, müzayede piyasasında Ebay kadar başarılı olamamıştır.   
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Tüketicilerin daha önce alım yaptıkları bir firmadan başka bir firmaya 

geçmeleri değiştirme maliyeti (switching cost) olarak bilinen bir maliyet oluşturur. 

(Farrel ve Klemperer 2007:1972) Değiştirme maliyeti, kilitlenme etkisinin oluşma 

sebeplerinden biridir. Değiştirme maliyetlerinin piyasa etkisi ise iki şekilde görülür. 

Birincisi satıcının piyasa gücünün artmasına sebep olur, ikincisi ise yeni tüketiciler 

kazanmak için rekabeti arttırır. (Smith, Bailey ve Brynjolfsson 1999:14) Cabral’a 

göre eğer piyasada rekabet fazla değilse değiştirme maliyeti piyasayı daha az 

rekabetçi hale getirecektir. Piyasa rekabetçi ise bu durumda değiştirme maliyeti, 

piyasadaki rekabet düzeyini arttıracaktır. (Cabral 2012:19) Değiştirme maliyetine 

bilgi edinme yönünden yaklaşan Xiao vd. ise alıcının bilgi edinme maliyetleri 

düştükçe ve edindiği bilgi miktarı arttıkça değiştirme maliyetlerinin azalacağını, 

piyasanın daha rekabetçi bir yapıya kavuşacağını belirtmişlerdir. (2005:181) 

 

4.1.3. Sanallaşmanın Piyasalar Üzerindeki Etkileri 

İnternetin ilk kullanılmaya başlandığı 1990 yıllardan itibaren, literatürde 

sürtünmesiz ticaret teriminin kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Sürtünmesiz 

ticaretten kastedilen, tüketicinin mükemmel bilgilendirildiği, bu sebeple arama ve 

işlem maliyetlerinin olmadığı, yoğun rekabet ortamının olduğu, marjinal maliyetle 

fiyatlandırılmanın yapıldığı ve sosyal faydanın maksimum olduğu bir piyasadır. 

(Ellison ve Ellison 2005:148) Bu görüşe göre, piyasanın etkin işlemesi önünde engel 

olan unsurları ortadan kaldıran internetin, piyasa yapılarında uç nokta olan tam 

rekabet piyasasını mümkün kılacağı savunulmaktadır. Tasvir edilen piyasada ürün ve 

fiyat farklılaştırmaları söz konusu olmamakla birlikte herhangi bir nedenle piyasaya 

giriş engeli de bulunmamaktadır. 

Tam rekabet piyasası varsayımlarının çoğu internet ile sanallaşan piyasalar 

için geçerli değildir. Tam rekabet piyasasındaki temel varsayım, tarafların tam 

bilgiye sahip oldukları yönündeki varsayımdır. İnternetle birlikte bilgiye erişim 

biçimlerinin çeşitlenmesi, hızlanması ve kolay erişilebilmesi ile tam bilgi 

varsayımının gerçekleştiği düşünülebilir. (Kesan ve Gallo 2003:2) Ancak, internetin 

getirdiği imkanlarla birlikte tam bilgi söz konusu olamadığı gibi, internette eksik 

bilgi sorunu daha farklı bir boyuta taşınmıştır. Geleneksel ticarette eksik bilgi karşı 
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tarafın bilgilendirmesi ile ilgili olup, bilgilendirmenin yeterli olmaması durumunda, 

karşı taraftan bilgi talebinde bulunma imkanı varken, internet için aynı şey geçerli 

değildir. Bu sebeple internet, piyasadaki belirsizliklerin artmasına sebep olmaktadır. 

İnternet teknolojileri sayesinde fiyat bilgisi için belirsizlik problem değildir. Fiyat 

arama siteleri her ürünün farklı fiyatlarını kısa bir zamanda listelemektedir. Ancak 

internet üzerinden satılan ürünlerin kalite bilgileri için aynısı söylenemez. İnternette 

ürün kalitesi ile ilgili olarak piyasalara belirsizlik hakimdir.  

Piyasaya girişin teknolojik bilgi gerektirmesi, bilgi açısından yetersiz 

firmaların piyasaya girişinde engel teşkil etmektedir. Ayrıca patent ve telif haklarının 

firmalara ek maliyetler getirmesi piyasa girişindeki diğer engellerdendir. Üretimin, 

teknolojik gelişmelerle sürekli yenilikçilik düşüncesi ile gerçekleştirilmesi, ürün 

yaşam süresini azaltmakta ve piyasayı sürekli ürün farklılaştırmaya zorlamaktadır. 

Bu durum piyasada aynı malın farklı satıcılar tarafından farklı fiyatlarla satılması 

olarak tanımlanan fiyat dağılımının (price dispersion) ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. (Smith, Bailey ve Brynjolfsson 1999:9) 

Ağ yapıları ile birbirine bağlı firmaların oluştuğu internette piyasa yapısı 

oligopol piyasalara daha yakındır. Az sayıda firmanın yer aldığı ve farklılaştırılmış 

ürünlerin bulunduğu oligopol piyasalarda rekabet karşı tarafın stratejisine göre 

yapılmaktadır. Bu bağlamda rakip firmanın alacağı pozisyon önemlidir. Diğer firma 

stratejileri kolay takip edilebildiği için internet oligopol piyasaları destekler 

niteliktedir. Sürekli ürün geliştirme stratejisi ile rakip firmayı ortadan kaldırmak ve 

monopol hale gelmek olasıdır. Özellikle ileri teknoloji ürünleri ve yazılım 

endüstrisinde piyasa hakimiyetine yol açacak uygulamalar görülmektedir57.  Sanal 

piyasaların monopolleşme eğiliminde olduğunu gösteren diğer yaklaşım ise 

kilitlenme problemidir. Bağlılık ve güven sebebiyle, aynı firmadan işlem yapan bir 

tüketici ağ etkileriyle karşı karşıya kalır. (Farrell ve Klemperer 2007:1971) 

Tüketicinin işlem yaptığı firmayı değiştirmek istememesi monopolleşme eğilimidir. 

                                                           
57 Microsoft firması, kişisel bilgisayarlarda kullanılmak üzere tasarladığı Windows işletim sisteminin 

yanında, internette gezinmek için kullanılan Internet Explorer isimli internet tarayıcısını ek ücret 
talep etmeden kullanıcılarına sunmaktadır. Bu ürünün bedava verilmesinin haksız rekabete yol 
açtığını ileri sürerek dava açan Sun firması, kendi ürünü olan Netscape Navigator isimli tarayıcıya 
yaşam hakkı verilmediğini iddia etmiştir. Dava sürecinde ünlü iktisatçı Romer’den görüş istenmiş 
ve Microsoft firması, haksız rekabet uygulayarak monopolleşme hedefinde olduğu için suçlu 
bulunmuştur. 



125 
 

Firmanın tüketici fazlasının tamamını ele geçirmek için birinci derece fiyat 

farklılaştırılması uygulamasına sebep olacak olan bu durum58 piyasa etkinliğini 

olumsuz etkiler.  

İlk bakışta internetle birlikte oldukça rekabetçi bir yapıya kavuştuğu şeklinde 

görülen piyasalarda, bilgiyi kullanım kısıtlamaları, piyasa yapısından kaynaklanan 

belirsizlikler ve teknolojik yetersizlikler sebebiyle eksik rekabet söz konusudur. 

Hatta fiyat farklılaştırmanın kolaylıkla yapılabilmesi, piyasalarda monopol eğilimini 

yükseltmektedir. İnternetin tam rekabet piyasasından uzak olmasının yanı sıra, 

piyasalardaki rekabeti etkilemiştir. Tüketicilerin çevrimiçi fiyat karşılaştırmaları 

yapmalarına imkan veren internet, arama maliyetlerini azaltan bir potansiyele 

sahiptir. Ancak piyasadaki asimetrik bilgi problemi, motivasyon maliyeti olarak 

adlandırılan bir maliyet getirmektedir. (Garicano ve Kaplan, 2001:463) İnternet bir 

taraftan maliyetleri azaltırken diğer taraftan piyasa yapısında mevcut asimetrik 

bilgiden dolayı, maliyetleri arttırmaktadır.    

 

4.2. PİYASALARDA SANALLAŞMA 

4.2.1. Finans Piyasasında Sanallaşma 

Piyasaları fiziki mekanlardan kurtaran internetin en köklü değişiklikleri 

finansal piyasalar üzerinde olmuştur. İnternetle birlikte finansal hizmetlerin 

elektronik iletişim araçları ile elektronik ortamda yapılması finansal piyasaların 

sanallaşması olarak görülmekte ve literatürde e-finans olarak isimlendirilmektedir. 

(Allen, McAndrews ve Strahan 2000:2)  

Yapısal değişimi 1960 yılından itibaren görülmeye başlayan finansal 

piyasaların işleyişlerindeki ilk değişiklikler, bankalarda ve hisse senedi piyasalarında 

görülmüştür. (Kahveci ve Sayılgan 2006:88) Özellikle bilgisayarlaşma ve iletişim 

                                                           
58 2000 yılında Amazon.com firması yeni bir fiyatlandırma stratejisi uygulayarak kişisel bazda fiyat 

farklılaştırmasına gitmiştir. Kullanıcıların bilgisi olmadan bilgisayarlarına çerez adı verilen 
tanımlama bilgileri yerleştirerek, kendisine bağımlı hale getirdiği müşterileri tespit edip, bu 
müşterilerine daha yüksek fiyat uygulamıştır. Yapılan fiyat farklılaştırmanın müşteriler tarafından 
anlaşılması üzerine, bu uygulamanın test amaçlı olduğunu ileri süren Amazon.com firması, bunun 
tekrarlanmayacağını ve müşterilerine fiyat farklarının geri iade edileceğinin sözünü vererek güven 
oluşturmaya çalışmıştır.  
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teknolojilerindeki gelişmeler ile EDI59 olarak adlandırılan, bankalar arasında yapılan 

elektronik bilgi transferleri, bilgi akışını hızlandırmıştır. İnternet üzerinden hisse 

senedi işlemlerinin yapılması ise 1971 yılında Nasdaq60 ile başlamıştır. (Smith, 

Selway ve McCormick, 1998:1-2) Kullanıcılarına mesafe tanımaksızın hisse senedi 

alıp satmalarına imkan sağlayan Nasdaq, elektronik ortamda anlık işlem yapılabilen 

ilk sanal piyasa sistemidir.  

Finans piyasalarındaki bir diğer önemli gelişme, ülkeler arasında bankacılık 

işlemlerin anlık yapılabilmesi için 1973 yılında SWIFT61 adında bir ağ sisteminin 

kurulmasıdır. Merkezi yönetim birimlerinin ABD, Hollanda ve İsviçre olan SWIFT 

ile farklı ülkelerdeki bankalar arasında para transferlerinin yapılması mümkün hale 

gelmiştir. Kullanılmaya 1977 yılında 22 ülkede 518 bankayla birlikte başlanılan 

sistem, günümüzde 212 ülke ve 10.118 kullanıcı sayısıyla hala etkin olarak 

kullanılmaktadır.62  

Finansal piyasaları etkileyen son gelişme ise 1990 yılından sonra web 

ortamında işlemlerin yapılmaya başlanmasıdır. (Claessens, Glaessner ve Klingebiel 

2001:1) Web ile hane halkı seviyesinde kişisel kullanıma açılan piyasalarda aracısız 

oyuncular artmıştır. Ayrıca bankacılık işlemlerinin web ortamında yapılması 

bankaların işlem maliyetlerini azaltmış, müşterilerin daha ucuz ve hızlı hizmet 

alabilmesini sağlamıştır. 

Mishkin ve Strahan’a göre finansal yapının işleyişini şekillendiren iki temel 

güç vardır. Bunlardan birincisi işlem maliyetleri ikinci ise asimetrik bilgidir. İnternet 

ile birlikte iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, işlem maliyetlerini ve asimetrik 

bilgiyi azaltarak, yapısal değişikliklere sebep olmuştur. (Mishkin ve Strahan 

1999:249) Bu bağlamda aracılardan ve sözleşme maliyetlerinden kurtulan finansal 

piyasalarda, bilgi akışının maliyeti azalmaktadır. Diğer taraftan finansal piyasaları 

şekillendiren ikinci unsur olan asimetrik bilgiden kaynaklanan ters seçim ve ahlaki 

                                                           
59 Electronic Data Interchange olarak bilinen ve kısaca EDI ismi verilen sistem, işletmelerin 

dökümanlarının elektronik ortama aktarıldıktan sonra karşı tarafa internet üzerinden gönderilmesi 
amacıyla kullanılmıştır.  

60 National Association of Securities Dealers Automated Quotation System 
61 Society for Worldwide Interbank Financial Telecominication 
62 Rakamlar http://www.swift.com/about_swift/company_information/swift_history?lang=en 

adresinden derlenmiştir. (17.01.2013) 
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tehlike problemleri finansal işleyişi etkilemektedir. Finansal işlemlerin riskli 

olmasına sebep olan bu problemlerin olumsuz etkileri, taraflar hakkında detaylı 

bilgilere ulaşılabilmesi ile azaltılabilir. İnternetin kullanılmaya başlanması ile finans 

piyasalarında en fazla değişikliklerin görüldüğü üç alan söz konusudur. Bunlar 

elektronik ortama aktarılan borsalar, bankacılık hizmetleri ve ödeme biçimleridir.  

 

4.2.1.1. Sanal Borsalar 

Hisse senedi, bono veya tahvil gibi menkul kıymetlerin alınıp satıldığı yer 

olan borsalar genellikle kalabalık bir ortamda bağıran, sinirli insanlar ile hatırlanır. 

Arka planda ise alıcı ve satıcıları bir araya getiren aracılar (broker) ve aracılar için 

borsadan bilgi taşıyan koşucular bulunmaktadır. Borsadan bilgiyi en hızlı getiren 

bilgi taşıyıcısı, en yüksek ücreti alandır. Aracılar ise alıcı ve satıcıları bir araya 

getirdikleri için işlem üzerinden komisyon alırlar.  

Borsaların sanallaşması, borsa ile ilgili işlemlerin elektronik ortamda 

yapılması olarak tanımlanabilir. Borsa işlemlerinin elektronik ortama taşınması 

aracıları ortadan kaldırarak maliyetlerin düşmesine, işlem hızlarının ve etkinliğin 

artmasına sebep olmuştur. 1971’den itibaren Nasdaq ile elektronik ortama taşınan 

borsa işlemlerinde koşucular yoktu ama aracılar hala kullanılıyordu. Satışa çıkan 

hisse senetlerinin fiyatları ve aracıların telefon numaraları sistemde 

görüntüleniyordu. Alıcı ise telefonla aracıya ulaşarak işlemi gerçekleştiriyordu. 

Ancak 1990’lı yıllardan sonra borsa işlemlerinin web ortamında yapılmaya 

başlanması ile birlikte alıcılar telefon yerine web kullanmaya başladılar. (Barber ve 

Odean 2002:455) Web kullanımı ile satışa çıkan hisse senetleri sadece aracıların 

ekranına değil, alıcıların ekranına da düşmektedir.  Bu ise işlem maliyetlerini 

azaltmakta ve işlemlere hız getirmektedir. Ayrıca ülke ve saat kısıtlamasını ortadan 

kaldırmaktadır.  

Finansal piyasalar içinde en aktif yapılan işlemler döviz alım satım 

işlemleridir. FOREX olarak adlandırılan döviz alım satım işlemlerinin web ortamına 

aktarılması ile işlem hacmi artmıştır. 2012 yılında dünyada bir günde yapılan 

FOREX işleminin 5 trilyon dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. (Besh 

2012:34) FOREX işlemlerinin web üzerinden yapılmaya başlanması ile hane halkı 
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katılımcılar ve banka olmayan kurumlar perakende işlemler yapabilmektedir. Anlık 

döviz alım satım işlemlerini yapan aracı sistemlerin kullanılmasıyla küçük 

yatırımcıların piyasa üzerindeki etkisi artmaktadır. (King ve Rime 2010:39)  

 

4.2.1.2. Elektronik Bankacılık 

İnternetin finans piyasalarındaki en büyük etkilerinden bir diğeri, bankaların 

web tabanlı self-servis hizmetleri müşterilerine sunmasıdır. Yüz yüze yapılmayan 

bankacılık işlemleri müşteriler ile bankalar arasındaki etkileşimleri değiştirmiştir. 

İnternet bankacılığı, bankalar üzerinde müşteri hizmetlerinin yoğunlaşması, işlem 

maliyetlerinin azalması ve verimliliğin artması gibi etkiler oluştururken, müşteriler 

açısından ise zaman tasarrufu sağlaması, sürekli erişilebilirlik, rahat ve kolay işlem 

imkanı ve işlem maliyetlerinin azalmasına sebep olmaktadır. (Carlsson vd. 2004:257; 

Pala ve Kartal 2010:52)  

İlk olarak 1980 yıllarında telefonla ABD’de faaliyet gösteren CityBank ile 

başlayan elektronik bankacılık, 1990 yılından sonra web’de yaşanan gelişmelerle 

birlikte, web ortamına taşınmış ve ilk web tabanlı bankacılık sistemi yine ABD’de 

Stanford Federal Credit Union adındaki banka ile 1994 yılında başlamıştır63. 

Türkiye’de ise İş Bankası ile 1987 yılında para ödeme makineleriyle başlayan 

elektronik bankacılık, telefon bankacılığı ve ardından 1997 yılında web tabanlı 

internet bankacılığı ile devam etmiştir. (Polatoğlu ve Ekin 2001:157) Türkiye 

Bankalar Birliğine (TBB) kayıtlı bankaların verilerine göre en az bir işlem yapmış 

olan kayıtlı internet bankacılığı kullanıcı sayısı 27 milyon ve bir yıl içerisinde en az 

bir kere sisteme giriş yapmış kişi sayısı ise 16 milyondur. 2013 yılı Haziran ayı 

itibariyle internet üzerinden en fazla yapılan bireysel işlemler sırasıyla para transferi, 

kredi kartı ve ödeme işlemleridir. (Türkiye Bankalar Birliği 2013)  

Bankalar ve tüketicilerin daha düşük maliyetle işlem yapmasına izin veren 

internet bankacılığının önündeki engeller ise teknolojik yetersizlikler ve güvendir. 

(Ekberg, Li ve Morina 2007:16) İnternet teknolojisini etkin biçimde 

kullanamayanların internet bankacılığından faydalanmaları beklenemez. İnternet 

                                                           
63 Daha fazla bilgi için bakıız, http://www.tech2date.com/the-history-of-internet-banking.html, 

(12.01.2013) 
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bankacılığının önündeki diğer engel ise güvendir. Güvenin internet bankacılığı 

açısından oldukça önemli bir unsur olduğunu belirten Zhu (2009), güvenin üç faktöre 

bağlı olduğunu belirtmektedir. Bu faktörler, müşterilerin bankadan edindiği bilgilerin 

doğru ve eksiksiz olması, müşteri bilgilerinin ve işlemlerinin gizli tutulması ve son 

olarak işlemin hesap sahibi tarafından yapıldığının tespitidir. (Zhu 2009:5)  

 

4.2.1.3. Elektronik Ödeme Tipleri 

Teknolojik gelişmeler paranın biçimini değiştirebilir mi? Bu soru sık 

rastlanılan bir soru değildir. Tarih boyunca parasal sistemlerde genellikle fiziksel 

materyaller temel alındığı için ilk akla gelen, üretilen paraların görünüm, ağırlık gibi 

fiziksel özelliklerinde olan değişikliklerdir. (Friedman 1990:85) Teknoloji ile 

ekonominin, kurumların ve sosyal yapının değiştiği yönünde literatürde birçok 

çalışma görülebilir. Ancak kullanılan para sisteminde köklü değişiklikler meydana 

getiren sadece iki teknolojik gelişmeye değinebiliriz. Bu teknolojik gelişmeler buhar 

makinesinin kullanılmaya başlanması ve internettir. Buhar makinesi ile altın 

standardına geçilerek kağıt para sistemi kullanılmaya başlanmış, internet sayesinde 

ise alıcı ve satıcılar arasındaki ödeme işlemleri fiziksel olmaktan çıkmıştır. 

(Kauffman ve Walden 2001:75)  

On dokuzuncu yüzyılın başlarında birçok ülkede ikili madeni para sistemi 

kullanılmaktaydı. Aynı yüzyılın sonlarına doğru ise sistem tek madeni paraya 

dönüşmeye başlamıştır. (Kemmerer, 1944:72-73) Bunun nedeni olarak ülkeler arası 

ticaretin başlaması ile tarafların ortak bir para birimine ihtiyaç duymaları ve altının 

hacim olarak daha düşük ancak değer olarak daha yüksek bir metal olması 

gösterilmektedir. (Schiltz 2012:1152) Başka bir deyişle dış ticaret yapan ülkelerin 

ödeme için standart bir para kullanmak istemeleri, bu ülkelerin tek madeni para 

sistemine geçmelerini sağlamıştır. Altın paraların maliyeti yüksek olduğundan dolayı 

altın paraların yerine kullanılacak, altından farklı metallerde paralar üretilmek istense 

de yapılacak paraların taklit edilmeleri basit olduğu için bundan kaçınılıyordu. Ancak 

gelişen teknoloji ile birlikte buhar gücüyle çalışan baskı makineleri para basımında 

kullanılmaya başlanmış ve taklit edilmesi çok zor madeni ve banknot paralar 
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üretilmiştir. (Çağlar 2007:179) Böylece altına endekslenen madeni paralar ve 

banknotlar ticari işlemlerde kullanılmaya başlanmıştır. 

Tek para standardına geçilirken altının seçilmesinin sebeplerinden biri de 

altının saklama ve taşıma maliyetlerinin diğer metallere göre daha az olması 

gösterilmektedir. (Schiltz 2012:1150) İnternetle birlikte sayısallaşan yapılar, parasal 

sistemi de etkilemiş ve maliyeti olmayan e-para kavramını ortaya çıkarmıştır. 

Paranın fiziksel kısıtlamalarından kurtulması anlamına gelen e-para üzerine, 

literatürde hem isim olarak hem de tanım olarak bir uzlaşı olmamakla birlikte genel 

olarak64, parasal değerlerin elektronik ortamda saklanmasına imkan veren, ödemeler 

için kullanılabilen uygulama veya cihaz olarak tanımlanmaktadır. (Krueger 2002:3) 

E-paranın en önemli özelliği, sayısal ortamda tutulması ve sayısal olarak transfer 

edilmesi mümkün olduğu için saklama ve transfer maliyetlerinin, fiziksel paralara 

göre daha düşük olmasıdır. Sunulan hizmetlerdeki maliyetlerin tüketiciye yansıtıldığı 

düşünülürse, e-para kullanılan uygulamalardan tüketicilerin kazançlı çıkacağı açıktır.  

E-para kullanılarak yapılan ödemeler olarak tanımlayabileceğimiz elektronik 

ödemelerde, zaman içerisinde gelişen teknolojiyle paralel olarak değişiklikler 

görülmektedir. Bilgisayarlaşma ile birlikte görülen ilk elektronik ödeme şekli, 1960 

yılında IBM ve American AirLines firmaların oluşturdukları ve SABRE adı verilen 

sistemle başlamıştır65. American AirLines şubelerinin telefon hatları vasıtasıyla, uçuş 

bilgilerini ve rezervasyon durumlarını görebildiği sistem halen kullanılmakta olup, 

acentelere verilen kredi üzerinden satış yapma imkanı vermektedir.  

Elektronik ödemelerin doğrudan tüketiciler tarafından yapılabilmesi 1980’li 

yıllarda gerçekleşmiştir. Öncülüğünü Fransa’da Minitel, İngiltere’de Prestel, 

Almanya’da BTX, Kanada’da AlexTel isimleriyle bilinen telefon hatlarına bağlanan 

cihazlar üzerinden işletilen sistemler kullanılmaktaydı. Ödemeler telefon vasıtasıyla 

kredi kartı üzerinden veya tüketicinin telefon faturası üzerinden yapılabiliyordu. 

                                                           
64 Literatürde kullanılan birçok isim olmakla beraber en fazla rastlanılan terimler, sayısal para, 

elektronik para, akıllı para, siber para, elektronik cüzdan, sanal para ve internet paradır.  
65 Sadece American Airlines firması için tasarlanan SABRE (Semi-Automatic Busines Research 

Environment) günümüzde hala kullanılmaya devam eden ve 400 havayolu şirketinin bilet satış, 
rezervasyon işlemlerinin yürütüldüğü bir sistemdir. Detaylı bilgi için bakınız, 
http://www.sabre.com/home/about/sabre_history (21.02.2013) 
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Ancak internet teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak bu sistemlerin 

kullanımları azalmış ve yerini web tabanlı ödeme sistemlerine bırakmıştır.   

1990’lı yıllardan itibaren web teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak 

web tabanlı elektronik ödeme şekilleri görülmeye başlamıştır. 1994 yılında güvenlik 

sistemlerinin oluşturulması ile birlikte hız kazanmıştır. Günümüzde internet 

üzerinden yapılan ödeme biçimlerini kartlı ve kartsız sistemler olmak üzere ikiye 

ayırarak inceleyebiliriz. Kartlı kullanılan sistemler sanalpos ve 3Dsecure, kartsız 

sistemler ise havale-eft, kapıda ödeme ve üçüncü şahıs ödeme sistemleridir.   

Kredi kartı ile ödeme yapmak için kullanılan fiziksel POS cihazı işlemlerinin, 

internet sayfaları üzerinden bir program kodu yardımıyla yapılması “sanalpos” 

olarak adlandırılmaktadır. Sanalpos uygulamasında kredi kartı numarası ve kredi 

kartı sahibinin kişisel bilgileri, satıcının web sayfası ortamında kullanıcıdan alınarak, 

satıcı firmanın sanalpos hesabı açtığı bankaya gönderilir. Banka kredi kartı sahibinin 

bilgilerini, bakalar arası kullanılan bir sistemle kontrol eder. Bilgilerin doğruluğunun 

teyidini aldıktan sonra işlem için uygun olup olmadığı bilgisini, satıcının web 

sayfasına bildirir. Eğer dönüş bilgisi olumlu ise tüketicinin kredi kartı hesabına borç 

ve firmanın mevduat hesabına alacak yazılır. 

Manyetik olarak çalışan kredi kartlarının kopyalanması oldukça basittir. 

Kredi kartlarının üzerine konulan ve çip adı verilen bir elektronik cihaz içerisine, kart 

ve kullanıcıyla ilgili bilgiler şifreleme ile kaydedilerek kartların kopyalanmasının 

önüne geçilmiştir. Ayrıca fiziksel POS cihazlarından yapılan ödemelerde 

tüketicilerin şifre kullanmaları güvenliği arttırmıştır. Web üzerinden yapılan 

işlemlerin güvenliğini arttırmak için sanalpos sistemlerinde şifre kullanılabilir. 

Mastercard ve Visa tarafından geliştirilen bu sisteme 3DSecure denilmektedir. 

(Özmen 2009:405) 3DSecure sisteminde, kredi kartı üzerinden işlemin yapılabilmesi 

için müşterinin şifresinin girilmesi zorunludur. 

Kredi kartı bilgilerini vermek istemeyen tüketicilerin tercih ettiği sistemler ise 

kapıda ödeme ve havale-eft sistemleridir. Tüketici aldığı ürünün bedelini güvenlik 

endişeleri gerekçesiyle teslimat anında ödemek istemektedir. Ancak satıcı için riskli 

bir uygulama olması sebebiyle tüketici açısından maliyetli bir uygulamadır. Havale-

eft ise ürünün bedelinin satıcının banka hesabına gönderilerek uygulanan bir 
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sistemdir. Satıcı banka hesabına bakarak, ürün bedelinin yatırıldığını tespit ettikten 

sonra ürünü alıcıya gönderir. Otomatik bir sistem olmadığı için fazla sayıdaki 

işlemlerde satıcılar açısından kontrol sorunu oluşturabilir. Ancak bu sistemde paranın 

satıcıya ulaşmasında banka tarafından bir komisyon ücreti olmadığı için satıcılar 

tarafından tercih edilmektedir. Bu sebeple, havale ve EFT ödemelerinde satıcılar 

genellikle indirim uygulamaktadırlar.   

Web üzerinden kartsız yapılan ödemelerde diğer uygulama ise üçüncü şahıs 

ödeme sistemleridir. Bu sistemde kişi ya da kurum kredi kartı, banka hesabı veya 

banka kartı ile ödeme sistemine üye olarak bir kullanıcı kodu ve şifre almaktadır. 

İnternet ortamında yapacağı tüm ödemeleri üçüncü şahıs olarak adlandırılan bu aracı 

firmanın kullanıcı kodu ve şifresi ile birlikte yaparak, her işleminde kredi kartı 

bilgilerini vermekten kurtulmaktadır66. Kişi tarafından yapılan her işlem için 

yapılacak söz konusu ödeme bilgisi, e-posta ile bildirilerek onay alınmaktadır. Bu 

şekilde güvenlik üst düzeyde olmaktadır. Otomatik takas olarakta bilinen bu aracı 

sistemlere örnek olarak Paypal, Alertpay, BKMExpress ve Nacha verilebilir. 

 

4.2.2. Emek Piyasasında Sanallaşma 

Birçok alanda değişiklikler meydana getiren internet, kaçınılmaz olarak emek 

piyasasında da değişiklikler meydana getirmiştir. 1960’lı yıllardan itibaren emek 

piyasasında bir değişim başlatan gelişmeler, özellikle 1990’lı yıllardan sonra 

çalışanları ve firmaları etkileyerek, yapısal bazı değişikliklere sebep olmuştur. (İhrig 

ve Marquez 2003:1) Goos ve Manning (2003) internet ile BİT’ndeki gelişmelerin 

istihdam yapısı üzerindeki etkilerini, Krueger (2000) ise ücretlerde ve verimlilikle 

ilgili etkilerini incelemiştir. Autor, Katz ve Krueger (1998) ve Stevenson (2006) ise 

internet ile birlikte emek piyasasında olan iş değiştirmeler, başka bir deyişle iş 

hareketlilikleri üzerine çalışmışlardır. Bu çalışmalar göz önüne alındığında, 

internetin emek piyasasına olan etkilerinin iki sebebi olduğu söylenebilir. İlk sebep 

bilgisayarlaşma ve bilişim sistemlerinin yaygın olarak iş ve işletmelerde 

kullanılmaya başlanması, diğer sebep ise internetin hızlı ve kolay erişilebilir bilgi 

stokuna sahip olmasıdır. İşletmelerdeki bilgisayarlaşma iş ve işçi yapısını, bilgi stoku 
                                                           

66 Sistemin çalışması hakkında daha fazla bilgi için bakınız: 
https://www.paypal.com/tr/webapps/mpp/buying-online (20.10.2012) 
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ise iş hareketliliğini etkilemektedir. Bu sebeple genel olarak internetin emek piyasası 

üzerindeki etkilerini istihdam, çalışan profili, çalışma biçimleri ve işçi hareketliliği 

olmak üzere dört başlık altında toplayabiliriz. 

 

4.2.2.1. İstihdam 

İnternet teknolojisindeki gelişmelerin istihdam üzerinde değişiklikler 

oluşturduğu tüm iktisatçılar tarafından kabul edilmektedir. Genel olarak literatürde 

istihdam düzeyinin nasıl etkilendiği üzerine iki karşı görüş söz konusudur. Bunlardan 

birincisi internet ile birlikte istihdamda artışlar olduğu ve bu artışın bilgi yoğun 

sektörlerde yaşandığı yönündedir. Diğer görüş ise teknolojik gelişmelerle birlikte, 

insan odaklı işlerin makineler tarafından otomatik yapılmaya başlanması ile işçi 

talebinin emek yoğun işlerden bilgi yoğun işlere kayması ve istihdamın azaldığı 

şeklindedir.  

BİT’ne yapılan yatırımlarla birlikte bu sektörün emek talebinde artış olmuş ve 

BİT ağırlıklı yeni istihdam alanları ortaya çıkmıştır. Atkinson vd, yapmış oldukları 

çalışmada 2009 yılı içerisinde ABD’nde yapılacak 10 milyar dolarlık ek yatırımın 

498 bin yeni iş alanı ortaya çıkaracağını hesaplamışlardır. (Atkinson vd. 2009:2) 

Teknolojik bilgi donanımının ve kullanımının ön planda olduğu yeni iş alanları 

ortaya çıkmaktadır. Böylece emek piyasası, yetenekli ve eğitimli işçilerin ağırlıkta 

olduğu bir istihdam yapısına doğru kaymıştır. Goos ve Manning (2003), istihdam 

yapısının bilişim sistemlerini daha etkin kullanabilen işçiler tarafına yoğunlaştığını, 

emek yoğun işçilerin istihdamında azalma olduğunu belirtmişlerdir. İngiltere’nin 

1979 – 1999 yılları arasındaki istihdam yapısı üzerine yaptıkları çalışmalarında, en 

fazla istihdam artışının %405 artışla yazılım sektöründe gerçekleştiğini, en fazla 

istihdam azalmasının ise %93 ile kömür madeni sektöründe gerçekleştiğini tespit 

etmişlerdir. (Goos ve Manning 2003:36)  

İnternet teknolojilerine yapılacak yatırımlarla yeni iş alanları oluşabileceğini 

savunanlara karşın, gelişen teknoloji ile işçilere duyulan ihtiyacın azalacağını ve 

istihdamın düşeceğini ileri süren araştırmacılarda bulunmaktadır. Thompson ve 

Garbacz’a göre bilgi tabanlı olamayan sektörlerde istihdam düzeyi azalmaktadır. 

(2008:11) Teknolojik işsizliği ortaya çıkaran bu durum işçi talebini azaltan bir etkiye 
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sahiptir. İnternet teknolojilerinin kullanım oranının artışı ile ortaya çıkan yeni 

meslekler ve ortadan kalkan mesleklerin analizini yapan Katz ve Sunter (2009), 

kaybolan meslek sayısının daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir. Adı geçen çalışma 

internet ile birlikte işsizliğin artış eğiliminde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 

açıdan teknolojik gelişmelerin yanı sıra teknoloji kullanımı ile ilgili eğitimler, 

istihdam seviyesi açısından son derece önemlidir. 

 

4.2.2.2. İşçi Hareketliliği 

İnternet düşük arama maliyetleri ve bilgiye hızlı erişim yönleriyle, emek 

piyasası üzerindeki en önemli etkiyi, işçi hareketliliği ve iş arama konularında 

göstermektedir. İnternet, iş arama maliyetlerini azaltarak, işçi ile işverenin 

birbirlerini bulma şeklini değiştirmiştir. (Autor 2001:25) İş bulma süresinin internet 

sayesinde kısaldığını belirten Kuhn ve Mansour (2013), iş aramak için internetin 

kullanılmasının %25 daha çabuk iş bulmayı sağladığını belirtmişlerdir. Bu çerçevede 

işsiz kalma süresini kısaltan internet, friksiyonel işsizliği azaltmaktadır. 

İş bulma süresini kısaltan internet aynı zamanda işte kalma süresini de 

kısaltmıştır. 1998 ve 2003 yıllarındaki internetten iş arama oranların değerlendiren 

Stevenson, 2003 yılı itibariyle çalışanların %19.1 ve işsizlerin %65.1’inin iş aramak 

için interneti kullandığını tespit etmiştir. (2009:70) Stevenson’un çalışmasında, 

işsizlerin internetten iş arama oranının yüksek olmasının yanı sıra, çalışanlar arasında 

da iş arama oranının yüksek olduğu görülmektedir. Bu açıdan internet, çalışanların 

daha avantajlı bir işe geçişlerini hızlandırarak, piyasadaki işçi hareketliliğini 

arttırmakta ve firmalar açısından olumsuz bir durum oluşturmaktadır. 

Emek piyasasındaki tüm meslek alanlarında ortak bir problem olan asimetrik 

bilgi, işe yerleşme sürecinde referans sahibi kişilerin daha fazla tercih edilmelerine 

yol açmaktadır. Li vd.’nin (2000) 3000 internet kullanıcısıyla yaptıkları araştırmada, 

sadece %4’ünün internet, %40’ının ise referans yardımıyla şu anki işlerini 

bulduklarını tespit etmişlerdir. (Autor 2001:31) Gençler arasında internetten iş 

aramanın yerine arkadaşlar ve tanıdıklar vasıtasıyla iş aramanın daha yaygın 

olduğunu belirten Kuhn ve Mansour’a göre iş aramada geleneksel yöntemler daha 

fazla kullanılmaktadır. (2013:19) Geleneksel yöntemlerin daha fazla kullanılmasının 
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sebebini, internet üzerinden iş arayanların sayısının artması ile birlikte, işverenlerin 

sinyal maliyetlerinin artmasına bağlayan Mellet’e (2005) göre, iş talep edenlerle iş 

arz edenlerin internet üzerinden eşleştirilmelerinde kalite belirsizliği söz konusudur. 

Hem iş hem de işçi seçiminde ters seçime sebep olan asimetrik bilgi problemi, her iki 

tarafın kalite belirsizliğinden kaynaklanmaktadır. (Mellet 2005:3)  

 

4.2.2.3. Çalışan Profili Ve Ücretler 

BİT ile birlikte çalışanlar üzerine yapılan nitelemelerden en çok bilinen 

tanımlama, Drucker’ın mavi ve beyaz yakalı işçileridir. Bu tanımlamalar, nitelikli ve 

niteliksiz olmak üzere çalışanları iki grup haline getirmektedir. Gelişen teknoloji ile 

birlikte firmaların talepleri nitelikli ama az sayıda çalışan ile oluşturulan yapılar 

üzerine yoğunlaşmaktadır. (Özaydın 2008:170) BİT ve internet ile birlikte emek 

piyasasında, bilgiyi değerlendiren, bilgiyi etkin biçimde kullanan ve yeni bilgiler 

üretebilen, daha eğitimli ve daha nitelikli çalışan profiline doğru bir eğilim 

görülmektedir. 

Emek talebinin sürekli öğrenme tabanlı olması ile dinamik bir yapıya bürünen 

emek piyasasında nitelikli işçiler ön plandadır. (Söylemez 2001:12) Özellikle 

bilgisayarlaşmanın başladığı 1980 yılından itibaren, BİT’ni kullanabilen işçilere 

verilen ücretlerin fazla olması sebebiyle, işçiler arasında ücret farklılıkları görülmeye 

başlamıştır. (Freeman 2002:1) ABD için yapılan bir araştırmada Krueger (1993), 

bilgisayar kullanabilen çalışanların %10 ile %15 arasında daha fazla ücret aldığını 

tespit ederken, benzer çalışmayı Almanya için yapan Dinardo ve Pischke (1997), 

bilgisayar kullanabilen işçilerin %17 daha fazla kazandıklarını tespit etmişlerdir. 

(Sakellariou ve Patrinos 2003:3) Bu çerçevede internetle birlikte, çalışan profilinin 

ileri teknoloji kullanabilen nitelikli işçilere yöneldiği, ücretlerin ise yükselme 

eğiliminde olduğu belirtilebilir.   

 

4.2.2.4. Çalışma Biçimleri Ve Esneklik 

Çalışan profilindeki değişikliklerle birlikte, çalışma biçimlerinde 

değişikliklerin oluşması kaçınılmazdır. İnternetle birlikte daha esnek bir yapıya 

kavuşan emek piyasasında katı fordist çalışma biçimleri artık verimli 
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bulunmamaktadır. Tam zamanlı çalışma yerine yarı zamanlı veya dönemsel çalışma, 

işyerinde çalışma yerine evde çalışma, tamamen bilgisayarların kullanılması 

sayesinde ortaya çıkan tele çalışma gibi uygulamalar, emek piyasasındaki çalışma 

biçimlerini değiştirmiştir. (Filiz 2011:20)  

İstihdam yapısı ve çalışma biçimlerinde meydana gelen bu değişiklikler, 

emek piyasasına esneklik kazandırmıştır. Belirli kuralları olmayan, duruma göre 

şekillenen çalışma olarak tanımlanan esnek çalışma ortamının en önemli özelliklerine 

örnek olarak,  işlevsel esneklik, sayısal esneklik, ücret esnekliği ve çalışma 

sürelerinin esnekliği verilebilir. (Bredgaard, Larsen ve Madsen 2005:8) 

İnternetin kullanılmaya başlaması ile birlikte gelişen web teknolojileri, yeni 

istihdam alanları oluşturarak bazı işler için web ortamının kullanılmasına izin 

vermiştir. Son yıllarda internetten iş, evde iş, internetten para kazanmak gibi 

terimlere oldukça sık rastlanılmaktadır. İnternet üzerinden çalışma ortamı 

oluşturmak, coğrafi sınırlamaları ortadan kaldırmakta ve çalışma ortamına coğrafi 

esneklik getirmektedir. Blog düzenleyen, içerik hazırlayan, reklam tanıtan, yorum 

yapan, anket dolduran çalışanların yaptıkları işler, internet üzerinden sanal ortamda 

olmaktadır. Bir iş için insanları bir araya getirmek bir alt yapı gerektirdiği için bu 

amaçla kurulmuş aracı firmalar bulunmaktadır. İnternet üzerinden çalışmak 

isteyenlerle, internet üzerinden yapılacak bir işi olan firmaları bir araya getiren aracı 

firmalar, çalışmanın geniş kitlelere yayılmasını sağlamaktadır. (Bederson ve Quinn 

2010:1) Bu işleyiş “crowdsourcing” olarak bilinmekte ve emek piyasasına yönelik 

gelecekteki araştırmalar için yön göstermektedir. Yaptığı iş için herhangi bir talepte 

bulunmayan, gönüllülük esasına göre çalışan binlerce, milyonlarca işçinin firmalar 

için çalışması, iş gücü anlayışını tamamen değiştirmekte ve yeni oluşumların önünü 

açmaktadır. Gerçekte yeni olmayan, çok fazla bir güce ulaşamayan kalabalığın gücü 

fikri, internet sayesinde farklı bir biçime bürünmektedir. (Howe, 2008:20-21)    

 

4.2.3. Mal Piyasasında Sanallaşma 

Mal ve hizmetlerin üretilip satıldığı mal piyasasının geleneksel tarafları 

satıcılar ve alıcılardır. Satıcılar karşı karşıya oldukları talep bilgisine göre teknoloji, 

sermaye ve emek kullanarak üretimi gerçekleştirilen ürünleri alıcılara satarlar. 
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Satıcıların her zaman üretici olması şart değildir. İşlem yapılabilmesi için ürünlerin 

alıcılar ile buluşmaları gerekir. Piyasanın diğer tarafında yer alan alıcılar ise 

alternatif ürün seçenekleri arasından kendilerine uygun olanı seçip alım işlemlerini 

gerçekleştirirler. Satıcılarla alcıları buluşturan söz konusu ürünün satış fiyatını ise 

ürünün arz ve talep miktarı belirler.  

Yukarda anlatılan geleneksel mal piyasası yapısı, internet ortamında da 

aynıdır. Geleneksel yapıda değişiklik olmamakla birlikte satıcı, alıcı, ürün ve 

ödemelerin sanal ortama taşınması, işleyişlerde bazı değişiklikler meydana 

getirmektedir. Bu değişimlerin yanı sıra geleneksel yapıda mümkün olmayan ya da 

çok zor karşılaşabileceğimiz ürün ve sistemler ortaya çıkmaktadır. Mal ve 

hizmetlerin internet üzerinden satışı web teknolojisi ile birlikte hız kazanarak, 

kuralları, işleyişi, problemleri ve avantajları ile bambaşka bir elektronik alış veriş 

ortamı oluşturmaktadır. Bu değişimlerin incelendiği literatürde araştırma konuları 

genellikle sayısal ürünler, internet aracıları ve internetten yapılan açık arttırma 

sistemleri üzerine olduğu görülmektedir.        

 

4.2.3.1. Sayısal Ürün Kavramı 

Bilgisayar sadece gözümüzle gördüğümüz veya dokunduğumuz fiziksel bir 

cihazdan ibaret değildir. Donanım ve yazılım olmak üzere iki bileşen üzerine kurulu 

olan bilgisayarların işlem yapabilmeleri için program adı verilen yazılımlara ihtiyaç 

vardır. Sayısal olarak çalışan bilgisayarlarda, işlem yapılabilmesi için kullanılan 

yazılımlar sayısal ürünlerdir. Sayısal ortamda üretim, tüketim ve dağıtımı yapılabilen 

bu ürünlerin kullanımı, bilgisayarlara kopyalama veya kurma yöntemleri ile mümkün 

olabilmektedir.       

Sayısal ürünler, kişisel bilgisayarlar kullanılmaya başlanmadan önce 

düşünülen bir kavramdır. Charles Babbage tarafından geliştirilen ve fark alma işlemi 

yapan cihaz, bilgisayarların ilk öncüsü olarak kabul edilmektedir. Mekanik olarak 

çalıştığı için sayısal olmaktan çok uzaktır. Bu cihazdan sonra Babbage, diferansiyel 

denklemlerin yanı sıra tüm matematiksel işlemleri yapabilecek bir makine yapmayı 

tasarlamıştır. Babbage’in analitik makine adını verdiği bu cihazda, Bernoulli 

sayılarının hesaplanmasını yapabilmek için Ada Lovelace’in geliştirdiği çözüm 
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algoritması67, sayısal sistemlerin temeli olarak bilinmektedir. (Philipson 2004:3) 

İşletim sistemleri, elektronik kitaplar, müzik dosyaları, filmler, eğitim programları ve 

video oyunları sayısal ürünlere verilebilecek örneklerden sadece birkaç tanesidir.  

Fiziksel ürünlerden farklı olan sayısal ürünlerin tanımı için farklı yaklaşımlar 

bulunmaktadır. İnternet veya bilgisayar ağı üzerinden gönderilip alınabilen her şeyi 

sayısal bir mal olduğunu ileri süren Choi Whinston ve Stahl, sayısal olarak yapılan 

haberleşme, e-posta, haberler, kredi kart bilgisi, internetten sipariş gibi işlemleri 

sayısal mal olarak değerlendirmektedir. (1997:61-62) Sayısal tanımları yapılabilen 

malların, sayısal mal olarak tanımlanmasının daha gerçekçi olacağını belirten 

Pankratius (2007) ise sayısal malları, elektronik olarak üretilen, oluşturulan ve 

özelliklerin birleştirildiği mallar olarak tanımlamaktadır. Pankratius’a göre gazete, 

kitap, ve dergi gibi bilgi amaçlı yayınların sayısallaştırılması ile oluşan ürünler ise 

sayısal bilgi mallarıdır ve sayısal malların alt grubu olarak değerlendirilmelidir. 

(2007:15)    

Bir başka yaklaşıma göre sayısal mallar, ekonomik değeri olan bit dizileri 

olarak tanımlanmaktadır. (Quah 2002:6) Bilgisayar sistemleri ve internetteki her 

türlü işlem bit dizileri ile yapılmaktadır. Bu bit dizilerinin ekonomik değeri olan bir 

işlemde kullanılmaları sayısal ürün olarak nitelendirilmektedir. Benzer bir tanımı 

yapan Varian, sayısallaştırılabilen her türlü bilgi iktisadi mal olduğu için 

sayısallaştırılan her şeyi sayısal mal olarak tanımlamaktadır. (1998:3) Yapılan 

tanımlar çerçevesinde, elektronik ortamda istekleri karşılamak için kullanılan ve 

fiziksel olmayan uygulamaları sayısal mal olarak tanımlamak iktisadi açıdan daha 

uygun bir tanım olacaktır. 

 

4.2.3.1.1. Sayısal Malların Özellikleri 

Her iktisadi malın özellikleri olduğu gibi sayısal mallarında özellikleri 

olmakla birlikte bu özellikler fiziksel ürünlerden farklılıklar göstermektedir. Sayısal 

malların literatürde birçok özelliğinin belirtilmesine karşın genel olarak deneyim 

                                                           
67 Bernouilli sayıları ve Ada Lovelace’in çözüm algortiması ile iligili detaylı bilgi için 

http://www.fourmilab.ch/babbage/sketch.html (10.12.2012) 
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malı, kamu malı, dayanıklı tüketim malı çerçevesinde incelenmektedir. (Quah, 

2002:13; Rayna, 2008:16; Varian, 1998:3) 

Sayısal mallar, satın alınmadan önce tam olarak çalışma biçimlerinin ve 

özelliklerinin anlaşılması imkansız olduğu için deneyim malıdır. (Rayna 2008:27) 

Bir malın deneyim malı olarak değerlendirilmesi eksik bilginin varlığına işarettir ve 

piyasada belirsizliğe neden olur. (Mahnke ve Venzin 2002:6) Ayrıca deneyim 

malları, piyasadaki asimetrik bilgi probleminin yoğun olmasına sebep olmaktadır. Bu 

durumda firmalar, deneyim malı kaynaklı problemleri çözmek için bazı uygulamalar 

yaparlar. Yazılımlar için deneme sürümleri, filmler için kısa fragmanlar, kitaplar için 

özet kısımlarının yayınlanması,  gibi uygulamalar deneyim malı probleminin çözümü 

için kullanılan uygulamalardır.  

Kullanılmaları, bir başka kişinin kullanım miktarında değişiklik yapmayacağı 

için sayısal mallar rakipsizdir (non-rivalry). Rakipsizlik ve dışarıda tutulamama 

(non-excludable) özelliklerine sahip olan mal saf kamu malı olarak bilinmektedir. 

Sayısal malları satın alanların dışında kişilerin kullanımı lisans ve patent 

uygulamaları ile engellenebilir. (Varian 1998:7) Bu bağlamda düşünülürse, sayısal 

mallar saf olmayan kamu malıdır. 

Yapılarına göre mallar fiziksel ve fiziksel olmayan mallar şeklinde iki gruba 

ayrılmaktadır. Fiziksel olmayan mallar gurubuna giren sayısal ürünlerin nesnel 

özellikleri yoktur. (Pankratius, 2007:12-13) Sayısal ürünleri aldıktan sonra üründe 

kullanım sonrası miktar olarak azalma veya yıpranma olmamaktadır. Her kullanımı, 

ilk alındığı durumu ile aynı olduğundan dolayı sayısal mallar dayanıklı tüketim 

malıdır. Bazı sayısal mallar sonsuz dayanıklı olup, bazıları ise sonlu dayanaklı 

mallardır. (Rayna 2008:22) Pankratius ve Rayna’nın ifadelerine dayanarak, fiziksel 

olan sayısal malları sonlu dayanıklı tüketim malları (finite durable goods), fiziksel 

olmayan sayısal malları ise sonsuz dayanıklı tüketim malları (infinite durable goods) 

olarak tanımlamak yerinde olacaktır. Ancak sayısal ürünler teknoloji odaklı olduğu 

için teknoloji bağımlı ürünlerdir. Teknoloji bağımlı üründen kastedilen, teknolojinin 

gelişmesine göre üründen elde edilecek faydanın ters orantılı olarak azalmasıdır. 

Tüketiciler, teknolojik gelişmeyi takip edemeyen sayısal ürünü kullanmak 

istemezler. Gelişen teknolojiye uygun olarak işleyişi değişmesi gereken sayısal 
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ürünlerdeki teknoloji bağımlılık özelliği, üretici firmalar açısından problem 

oluşturabilir.68 Problemi çözmek için ise üretici firmalar, sayısal ürünle ilgili her 

teknolojik gelişmeyi mümkün olduğunca hızlı biçimde güncelleme yaparak, 

ürünlerine yansıtmak zorundadırlar. Ayrıca, sayısal ürünlerin teknoloji bağımlılık 

özelliği, sayısal ürünlerin yaşam sürelerinin kısa olmasına sebep olmaktadır.     

Firmalar ürettikleri sayısal malların farklı özelliklerine sahip olan farklı 

sürümlerini maliyetsiz şekilde üretebilirler. Ürün kalite ayarlaması olarak 

adlandırılan bu yöntem bir çeşit ürün farklılaştırma olarak bilinmektedir. Firmalar 

tarafından sayısal ürünlerin farklı sürümlerinin oluşturulmasının iki sebebi vardır. 

Birincisi ürün yaşam süresini uzatmak, ikincisi ise tüketici fazlasını ele geçirmektir. 

Varian’a (1997) göre sayısal mallarda sürüm çeşitliliği sosyal faydayı arttırmaktadır. 

Sürüm çeşitliliğinin, düşük, orta ve yüksek kalite olmak üzere üç grupta yapılması, 

düşük ve yüksek seviyedeki ürünler arasında kararsız kalan tüketicilerin, orta kalite 

ürünü tercih etmelerine sebep olmaktadır. (Varian 1997:11) Böylece firma yüksek 

fiyat ödemek istemeyen tüketicinin, düşük fiyattan ürün almasının önüne geçerek 

tüketici fazlasını ele geçirmektedir.   

 

4.2.3.1.2. Sayısal Mallarda Maliyet 

Sayısal malların üretim ve nakliye maliyetleri, fiziksel malların 

maliyetlerinden farklıdır. Sayısal malların maliyeti ile ilgili literatürün %70’inde ilk 

kopya maliyeti olarak bilinen maliyet incelemeleri ile ilgili olduğu görülmektedir. 

(Varian 1995:1) İlk kopya maliyetinin oldukça yüksek olması buna karşın, ilk 

kopyasının oluşturulmasından sonra çoğaltma maliyetlerinin nerdeyse sıfır olması, 

sayısal ürünlerin en büyük maliyet avantajıdır.    

                                                           
68 WinZip dosya sıkıştırma yazılımının yeni dosya sistemlerindeki teknolojilere destek verememesi 

veya destek vermede geç kalması sebebiyle artık yaygın biçimde kullanılmamaktadır. Bunun yerine 
kullanıcılar daha geniş dosya destek yelpazesi olan WinRar adındaki sıkıştırma yazılımını 
kullanmaktadırlar. Bunun en önemli sebebi WinZip programının teknolojiyi yeterince hızlı takip 
edememesi ve güncellemeler yapamamasıdır. Birkaç yıl önce en fazla kullanıcısı olan sıkıştırma 
programı olan Winzip, bir sitenin kayıtlı kullanıcıları arasında sanal ortamda yaptığı ve 250 kişinin 
katıldığı ankette  %2 oranında kullanıldığı belirlenmiştir. Aynı ankette Winrar kullanıcılarının oranı 
ise %68’dir. Detaylı bilgi için bakınız, http://forum.shiftdelete.net/yazilim-tavsiyeleri/poll-2188-
a.html, (15.01.2013) 
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Bir firma için karşı karşıya olunan maliyetlerden olan sabit maliyet, ilk kopya 

için oldukça yüksektir. İlk kopya üretebilmek için yapılan yatırımların, ilk ürünün 

ortaya çıkarılamaması durumunda geri dönüşümü yapılamayacağından dolayı batık 

maliyet olarak adlandırılır. (Söylemez 2001:21) İlk kopya oluşturulmasının ardından 

gelen ürünün çoğaltılma maliyetleri çok az olduğundan dolayı marjinal maliyet çok 

düşüktür. Aynı zamanda her kopyanın belirli bir maliyeti olması sebebiyle ilave 

üretilen her ürün için toplam maliyet sadece o ürün maliyeti kadar artacağı için 

sayısal ürünlerde ortalama değişken maliyet marjinal maliyete eşittir. Fiziksel 

olmayan sayısal mal varsayımı altında, üretilen sayısal malın maliyet eğrileri Şekil 

4.1’de verilmiştir69.      

Şekil 4.1 incelendiğinde marjinal maliyetin neredeyse sıfır olduğu ve üretilen 

miktar arttıkça değişiklik olmadığı görülmektedir. Bunun sebebi, sayısal malların 

çoğaltma maliyetinin olmadığı veya çok az olduğundan kaynaklanmaktadır. 

Ortalama sabit maliyet ise ilk ürünün üretilme maliyetinin yüksek olmasından dolayı 

başlangıçta maksimum iken üretim arttıkça düşmektedir.  

 

Şekil 4.1: Sayısal Bir Malın Maliyet Eğrileri 

 

Kaynak: Vanhoose 2011:71  

 

                                                           
69 Fiziksel sayısal mal olduğunu düşünüldüğünde marjinal maliyet ve ortalama değişken maliyete 

nakliye maliyetleri eklenecek ve MC=AVC eğrisi nakliye maliyeti kadar yukarı kayacaktır. 
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4.2.3.1.3. Sayısal Mallarda Fiyatlandırma 

 Geleneksel piyasalarda ürün fiyatlandırılmasında marjinal maliyet referans 

alınmaktadır. Sayısal ürünlerde marjinal maliyetin sıfıra yakın olması nedeniyle bu 

görüş geçerliliğini kaybetmektedir. Sayısal mal üreten firmalar için önemli olan 

konu, üretilen miktardan çok üretilen malın kalitesi ve sürüm sayısı olmaktadır. Bu 

yaklaşımla birlikte geleneksel maliyet tabanlı fiyatlama, yerini değer tabanlı 

fiyatlamaya bırakmaktadır. Tüketicinin verdiği değere göre fiyatlandırma ilginç bir 

yaklaşım olmakla beraber, her tüketicinin değer algılamasının farklı olması fiyat 

aralıklarını arttırmaktadır. (Viswanathan ve Anandalingam 2005:258) Ayrıca fiyat 

farklılaştırması, ürün farklılaştırmasına sebep olarak piyasanın monopol eğilimini 

arttırmaktadır. Sayısal ürünlerin fiyatlandırılmasında belirli bir model bulunmamakla 

birlikte, literatürde genellikle farklı sürümler, ürün birleştirmeler ve ikinci en iyi 

teoremi çerçevesinde incelenmektedir.  

Sayısal malların fiyatlandırılmasında kullanılan en temel strateji, ürünün 

farklı kalitedeki sürümlerinin piyasaya sunulması ve bu sürümlerin farklı fiyatlarla 

satılmasıdır. Bir sayısal ürünün düşük özellikteki sürümlerinin düşük fiyatlarla 

piyasaya sunulması, hem düşük fiyat alıcılarını hem de yüksek fiyat alıcılarını, söz 

konusu sayısal ürünü almak için teşvik edecektir. (Kauffman ve Walden 2001:31) 

Düşük fiyattan almak isteyen tüketiciler düşük özellikteki malları tercih ederken, 

daha yüksek özelliklere sahip olan sürümü almak isteyenler daha yüksek fiyata razı 

olacaklardır. Varian (1997), sayısal ürünlerde iki sürüm ve iki fiyatlama yerine üç 

sürümün kullanılmasının daha optimal olacağını belirtmektedir. Bunun sebebini 

psikologların “aşırılık kaçınması” olarak adlandırdıkları duruma bağlayan Varian’a 

göre, yüksek fiyattan satın almak istemeyenlerin düşük fiyattaki ürünü almaları, 

satıcının kazancını düşürecektir. Bu sebeple sayısal malların satışında yüksek, 

normal ve düşük olmak üzere üç kalite belirlenmesi daha uygun olacaktır. (Varian 

1997:10) 

Bhargava, Choudhary ve Krishnan (2000), sayısal malların kalite 

farklılaştırılması üzerine yaptıkları çalışmalarında, marjinal maliyetin sıfır olduğu 

durumlarda farklı sürümlerin oluşturulmasının iyi bir çözüm olmayacağını tespit 

etmişlerdir. Bu durumda, düşük kalitedeki sürümleri almak isteyen tüketicilerin 
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sayısında artış, yüksek fiyat ödemek isteyenlerin sayısında ise azalma olacaktır. 

Böylece piyasaya düşük kalite ürün sürülmesi faydayı arttırmamakla birlikte, yüksek 

fiyat ödeme isteğini azaltmaktadır. (Bhargava, Choudhary ve Krishnan 2000:12)  

Ürünleri, bir veya daha fazla bileşenle beraber tek bir fiyattan satışa çıkarmak 

olarak tanımlanan ürün birleştirme, sayısal ürünlerde uygulanan diğer fiyat 

stratejisidir. (Bakos ve Brynjolfsson 1999:1613) İşlem maliyetlerinin azaltılması, 

kalite artırımı veya piyasa giriş engeli amaçları ile uygulanan ürün birleştirme 

uygulamasının en önemli amacı ise fiyat farklılaştırmadır. Yüksek kalite bir ürün ile 

ürün birleşiminin içinde olan düşük kalitedeki bir ürün, yüksek fayda ve daha büyük 

pazar payı sağlayabilir. (Viswanathan ve Anandalingam 2005:266)  

Ürün birleştirme uygulamalarında, saf ürün birleştirme ve karma ürün 

birleştirme şeklinde iki yöntem kullanılmaktadır. Tek parça halinde satılmasına izin 

verilmeyen iki ürünün birleştirilerek satılması saf ürün birleştirme olarak adlandırılır. 

Örneğin hastanelerde ameliyat hizmeti ile anestezi hizmeti birleştirilir ve ameliyat 

hizmeti almak isteyen müşterilere anestezi alıp almayacağı sorulmaz. Karma ürün 

birleştirme yönteminde ise ürün birleşiminde olan mallar tek olarak alınabildiği gibi 

birleşmiş halde de satın alınabilir. Karma ürün birleştirmeye Microsoft Office paketi 

örnek olarak verilebilir. Paket içerisindeki Excel programı tek olarak alınabileceği 

gibi paket içerisinde de alınabilir. (Nalebuff, 2003:13-14) Saf ürün birleştirmelerin 

fayda kaybına sebep olduğundan dolayı çoklu kişisel ürün birleştirme yöntemleri 

daha etkindir. Ayrıca ürün birleştirme çeşitliliğindeki artışla birlikte, marjinal 

birleştirme maliyeti ve menü maliyetleri azalmaktadır. (Wu ve Anandalingam 

2002:22)  

İktisatçılar sosyal fayda açısından, marjinal maliyet fiyatlamasının etkin bir 

fiyatlama olduğunu savunurlar ve birinci en iyi seçim (first-best optimum) olarak 

adlandırılır. Marjinal maliyetin sıfır olduğu sayısal ürünlerde fiyat tespiti, marjinal 

maliyet ile belirlenemez. Marjinal maliyet fiyatlamasının negatif fayda oluşturduğu 

durumlarda, fiyatlandırma için iktisatçıların ikinci en iyi seçim olarak adlandırdıkları 

ortalama maliyet fiyatlaması uygulanır. Bu durumda firma karşı karşıya olduğu talep 

ile ortalama maliyetin birbirine eşit olduğu fiyat seviyesini ürün fiyatı olarak uygular. 

(VanHoose 2011:73)   
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4.2.3.2. Sanal Firmalar 

İnternetle birlikte işlemlerini elektronik ortamda yapmak isteyen firmaların 

sayısında büyük bir artış yaşanmaktadır. İnternetin getirmiş olduğu haberleşme 

imkanları ve maliyetlerde azalma, tüm firmaların ilgisini bu alana çekmiştir. Bir 

firmanın internet ortamında kurulmasının ilk adımı isim kaydının yapılmasıdır. İsim 

kaydı, internetten alınan bir nevi adrestir ve bu isim bir başkasına verilmez. 

İlk domain kaydının 1985 yılında yapıldığı düşünülürse, firmaların sanal 

ortama girişlerinin 1985 yılında başladığı kabul edilebilir. 1994 yılına kadar sadece 

firmalar tarafından, faaliyet alanlarını tanıtmak ve merak amacıyla kullanılan 

internet, bu yıldan sonra firmaların ticaret yaptıkları bir ortam olarak 

değerlendirilmiştir. (Ellison ve Ellison 2005:148) İlk yıllarda “.com” ile isim 

kayıtları yapıldığından dolayı literatürde “dot-com firmalar” olarak adlandırılan 

sanal firmalar, tanıtım amaçlı kullanımın yanı sıra artık interneti bir pazarlama kanalı 

olarak kullanmaktadırlar.        

İnternet üzerinden faaliyet gösteren sanal firmaların açık bir tanımı 

olmamakla birlikte internet tabanlı aktiviteler ile kazanç sağlayan firmalar şeklinde 

tanımlanabilir. Tüketicilerin taleplerini, üreticilerden temin ederek aracılık görevini 

üstlenen firmaların en çok bilineni yıllık 35 milyar dolar kazancı olan 

Amazon.com’dur. (OECD 2012:14) 1995 yılında internet üzerinden ürün satış 

faaliyetine başlayan Amazon.com firmasının öncülüğünü yaptığı elektronik aracılık 

ya da elektronik perakendecilik, e-ticaretin yeniden şekillenmesine sebep olmuştur.  

 

4.2.3.2.1. Sanal Firma Özellikleri 

 İnternetle oluşan yapıya teknoloji ile erişmek mümkün olduğu için taraflar 

sadece teknoloji kullanarak ilişki kurabilirler. Sanal firmalar tamamen elektronik 

ortamda faaliyet gösterdikleri için tarafların birbirlerini fiziksel olarak görmeleri ve 

fiziksel etkileşim kurmaları mümkün değildir. Belirsizliğin hakim olduğu piyasada 

hem firmaların hem de tüketicilerin her türlü işlemleri, eksik bilgi ortamında 

yapılmaktadır. Bu bağlamda sanal firmalar asimetrik bilgi problemlerinin en fazla 

etkilediği firmalardır.   
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Sanal firmaların geniş kitlelere ulaşabilmesi ile karşı karşıya oldukları talep 

yapıları değişiklik göstermektedir. En fazla tercih edilen ürünü satmanın geliri, çok 

az kişi tarafından tercih edilen ürünlerin satılması sonucu elde edilen gelirden daha 

az olmaktadır. Anderson (2007)’un uzun kuyruk olarak nitelendirdiği, talep 

eğrisindeki talebin az olduğu bölgeler, sanal firmaların hedefidir. Bu açıdan sanal 

firmaların yapmaları gereken çok az tercih edilen ve niş ürün olarak tanımlanan 

ürünlere bile elektronik kataloglarında yer vermektir. Başka bir deyişle niş ürünleri 

de içeren geniş ürün yelpazesi sanal firmaların en büyük gücünü oluşturmaktadır. 

Ürün yelpazesinin geniş olması firmaya iki açıdan fayda sağlamaktadır. Birincisi, 

aranılan her ürünün bulunduğu bir siteden alış verişin yapılması daha çekici gelir.  

Diğeri ise, tüketici ürün satın almasa dahi firmanın internet sayfasını ziyaret etmesi 

ve ürünleri incelemesinin, firmaya fayda sağlamasıdır. İnternette en fazla ziyaret 

edilen ve tıklanan siteler arama motorları tarafından taranmakta ve en fazla tercih 

edilenler listesi olarak kullanıcılara sunulmaktadır.   

 

4.2.3.2.2. Sanal Firma Maliyetleri 

Sanal firmaların kuruluş maliyetlerini oluşturan isim kaydı, geniş band 

internet bağlantısı, sunucu, işletim sistemi, veri tabanı ve internet sitesinin tasarımı 

gibi maliyetler firmaların sabir maliyetlerini oluşturmaktadır. Kuruluş aşamasından 

sonraki işletme, denetleme ve kapasite artırımı gibi maliyetler ise fiziksel firmalara 

göre kıyaslandığında yüksek değildir. ABD’de faaliyet gösteren Wall-Mart 2003 

yılında 276 mağaza ile bir milyar dolar tutarında satış gerçekleştirirken, aynı yıl 

Amazon.com üç milyar dolarlık işlem için sadece altı tane satış deposu kurmuştur. 

(Ellison ve Ellison 2005:148) Sanal firmaların karşı karşıya oldukları diğer 

maliyetler, talep edilen ürünleri üreticiden temin etme ve tüketiciye ürünü ulaştırma 

maliyetleridir. Ancak bu maliyetler de firmalar tarafından tüketicilere 

yüklenmektedir. Aracılar için herhangi bir üretim olmadığı için üretim maliyetinin 

yanı sıra stok maliyeti de yoktur. Sadece paketleme ve işgücü maliyetleri söz 

konusudur. (Vanhoose 2011:32)  

Ayrıca firmaların fiyat değişimlerinden kaynaklanan menü maliyetleri, sanal 

firmalar için geçerli değildir. Elektronik ortamda değiştirilen fiyatların maliyet 
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oluşturmayışı, fiyat ayarlamalarını firmalar için çekici hale getirmektedir. Bu sebeple 

sanal firmalar, geleneksel firmalara nazaran 100 kat daha sık fiyat değişimi 

yapmaktadırlar. (Smith, Bailey ve Brynjolfsson 1999:5) Ayrıca geleneksel firmaların 

fiyat değişikliklerinin yansımaları zaman ister. Ancak sanal firmalar gerçek zamanlı 

olarak fiyat değiştirebilirler. Örneğin bir ürüne olan talebin artması anlık olarak 

görülebilir ve fiyatı anlık arttırılabilir.   

Sanal firmaların karşı karşıya oldukları en önemli maliyet ise güven 

oluşturma maliyetidir. Belirsizlik ortamında asimetrik bilgi problemleri, piyasa 

etkinliğini azaltacağı için, firmaların tüketicilerinin güvenlerini kazanması stratejik 

önem kazanmaktadır. Oldukça maliyetli bir süreç olan güven oluşturma süreci 

zamanla ilgilidir. Elektronik ortamda başarılı olmak isteyen her firma bu maliyete 

katlanmak zorundadır.   
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

ELEKTRONİK TİCARET VE ASİMETRİK BİLGİ 

İnternetle birlikte yaşanan değişimlerin en fazla görüldüğü ortam olan 

elektronik ticaret (e-ticaret) konusunun anlatılacağı bu bölümde e-ticaret, kavramsal 

olarak ve asimetrik bilgi çerçevesinde incelenecektir. E-ticaretin kavramsal 

tanımlarından sonra, e-ticaret piyasa yapıları, e-ticarete konu olan güncel tartışmalar 

ve e-ticaretin piyasa yapısından kaynaklanan en büyük problemi olarak görülen 

asimetrik bilgi problemi üzerinde durulacaktır.  

 

5.1. ELEKTRONİK TİCARET KAVRAMI 

5.1.1. E-Ticaretin Tanımı Ve Kapsamı 

İnternet, mevcut piyasalarda yapısal değişimlerin meydana gelmesini, bu 

piyasaların etkin şekilde çalışabilmesini ve yeni sektörlerin oluşmasını sağlayan bir 

araçtır. Bilgi ve dosya paylaşımı amacıyla “güven” temelinde inşa edilen internet, 

ticari işlemler amaçlanarak tasarlanmamıştır. E-ticaret kavramı internetle birlikte 

başlayan bir kavram olmamakla beraber, günümüzde internetin kullanım 

amaçlarından birisi haline gelmiştir. Farklı bilim dallarına göre farklı yaklaşımların 

olduğu e-ticaret, genellikle yönetim organizasyon, yönetim bilişim sistemleri, 

pazarlama, iktisat, sosyoloji ve bilgisayar sistemleri alanlarında araştırma konusudur. 

(Zwass 1996:22) İktisatta e-ticaret ile ilgili çalışmalar ise genel olarak tüketici 

davranışları, firma stratejileri ve piyasa yapıları üzerinedir. (Laudon ve Traver 

2010:52)  

Elektronik ortamda yapılan firma işlemlerinden biri olarak görülen e-ticaret, 

firmaların internet aracılığıyla satış işlemlerini yapması şeklinde tanımlanmaktadır. 

(İyiler 2009:223) Satış işlemlerinin internet üzerinden yapılması, pazarlama alanında 

internetin bir satış kanalı olarak kullanılması anlamında gelmektedir. Timmers 

tarafından elektronik ortamda iş yapılması olarak görülen e-ticaret, ticari işlemlerde 

yer alan her sürecin elektronik olarak gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. 

(1998:3) Bu noktada kavram karmaşası olmaması için, literatürde çok sık rastlanan 
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e-ticaret ve e-iş kavramlarını birbirinden ayırmak yerinde olacaktır. E-iş kavramını 

bir işletmenin tüm aktivitelerini elektronik ortamda gerçekleştirmesi olarak 

tanımlanması olarak tanımlanmaktadır. (Özmen 2009:25) Bu sebeple e-ticaretin, e-iş 

kavramının bünyesinde ve işletmelerin internette yer alan faaliyetlerinden biri olarak 

değerlendirmek yerinde olacaktır. 

Mal ve hizmetlerin alınıp satılması olarak tanımlanan ticaret kavramına 

uygun olarak, e-ticaret mal ve hizmetlerin alınıp satıldığı sanal ticaret ortamı 

şeklinde tanımlanmaktadır. (Steward 2009:9) Teknolojik gelişmeler ile piyasaların 

sanallaşmasından önce mektup veya telefonla yapılan ticaretten, e-ticaret olarak 

bahsetmek eksik bir ifade şekli olacaktır. Bu nedenle Steward’ın tanımı yanlış 

olmamakla birlikte eksiktir. E-ticaret, tüketici çerçevesinde arama, ürünü bulma, 

sipariş etme, ödeme yapma ve süreci izlemeyi kapsarken, firma çerçevesinde ürün 

tanıtımı, sipariş alma, ücret tahsil etme, ürünü gönderme ve servis hizmetlerini 

sağlama süreçlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda ekonomik değeri olan her türlü 

işlemin internet üzerinden yapılmasını e-ticaret olarak tanımlamak daha uygun 

olacaktır. Başka bir deyişle sadece ürün almak ya da satmak ile sınırlı olmayan e-

ticaret, araştırma, kontrol ve ödeme süreçlerini de kapsamaktadır. Bu çerçevede, 

internet sayfaları aracılığıyla internet üzerinden gerçekleştirilen ticari işlemler, 

yapılan e-ticaret tanımına en uygun sistemlerdir. İnternet siteleri aracılığıyla yapılan 

e-ticaret, günümüzde en yaygın kullanılan e-ticaret biçimi olmakla birlikte, bu 

çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 

 

5.1.2. E-Ticaretin Araçları Ve Özellikleri 

Gelişen teknolojilerle birlikte kavuşulan imkanlar, ticaretin yapılış biçimlerini 

ve özelliklerini değiştirmektedir. Teknolojik gelişmelerin üretim üzerindeki 

etkilerinin yanı sıra, iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile alış ve satış süreçlerini 

de etkilemektedir. Bu bağlamda zaman içinde mektup, telgraf, faks, telefon, radyo ve 

televizyon gibi iletişim teknolojileri, ticaret aracı olarak kullanılmıştır. Ancak 

internet ile gelen teknolojiler, e-ticaretin yapılış biçimine farklı boyutlar 

kazandırmıştır. 
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Televizyon, radyo, mektup, telefon, faks veya tren yolu kanallarıyla yapılan 

ticaret biçimleri, ortaya çıktıkları dönemlerde ilgi odağı olmuşlar fakat internet kadar 

etkili olamamışlardır. (Laudon ve Traver, 2010:11-12) Bunun sebebi ise internetin 

sahip olduğu özelliklerden ve dinamik araçlardan kaynaklanmaktadır. Günümüz e-

ticaretinin en önemli araçları olarak internet, web sayfası ve veri tabanı sayılabilir. 

İletişim altyapısı internet aracılığıyla, dış dünya etkileşimi web aracılığıyla ve bilgi 

işlemleri ise veri tabanı aracılığıyla yapılmaktadır. Bu araçlar, ticaretin yeni yapılış 

biçimine, klasik ticaretten farklı özellikler kazandırmaktadır. 

İnternet teknolojileriyle şekillenen web sayfaları üzerinden yapılan e-ticaret 

şekli, dünyada en fazla kullanılan e-ticaret biçimidir. Televizyon ve telefon aracılığı 

ile uzaktan satışlar yapılsa da, artık e-ticaret denilince herkesin aklına internet 

gelmektedir. Bu kapsamda çalışmada temel olarak internet üzerinden web sayfaları 

aracılığıyla yapılan ticaret konu alındığı için, çalışmanın bundan sonraki kısımlarında 

kullanılan e-ticaret kavramı ile, web sayfaları aracılığı ile yapılan ticaret ifade 

edilmektedir. 

E-ticaretin ilk temel özelliği, sanal bir yapıya sahip olmasıdır. E-ticaret 

tamamen elektronik cihazlar ve yazılımlar aracılığıyla sayısal olarak işlemlerin 

yapıldığı bir sistemdir. Alıcılar, satıcılar, aracılar, araştırma süreçleri, siparişler, 

ödemeler ve servis hizmetleri sanal ortamda yapılmaktadır. Taraflar arasında fiziksel 

etkileşim olmadığı gibi, tüketiciler ile ürünler arasında da fiziksel bir temas söz 

konusu değildir.  

Web teknolojileriyle birlikte e-ticaret bilgi yoğunluğunda büyük artışlar 

yaşanmaktadır. İnternet teknolojileri sayesinde bilginin transferi, toplanması ve 

kaydedilmesinin etkin bir şekilde yapılması, bilgi işlem ile ilgili maliyetlerin 

azalmasına sebep olmaktadır. Fiyatların ve firmaların daha şeffaf olmasını sağlayan 

e-ticarette bilgi yoğunluğunun artması özellikle araştırma maliyetlerini 

azaltmaktadır. (Laudon ve Traver 2010:14) Diğer taraftan bilgi yoğunluğunun fazla 

olması, doğru ve güncel bilgi erişimine engel oluşturmaktadır. E-ticarette belirsizliği 

arttıran bu durum, bu bilgi bolluğunda, eksik bilgiden kaynaklanan asimetrik bilgi 

problemlerini ortaya çıkarmaktadır. Buna ek olarak, e-ticaretin sanal ortamda 
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yapılmasından kaynaklanan belirsizliklerle birlikte, e-ticaret işlemlerine tamamen 

asimetrik bilginin hakim olduğu belirtilebilir. 

E-ticaretin diğer özelliği, aynı anda her yerde olmasıdır. Bu özellik, bilgi veya 

ürünün her an kullanıma hazır olduğu ve geleneksel ticarette olan zaman ve mekan 

kısıtlamalarının, e-ticarette olmadığı küresel bir ticaret olduğu anlamına gelmektedir. 

Tüketiciler, ürünler hakkında bilgi toplamak için satıcıları dolaşmak yerine, internet 

üzerinden bilgi edinme yolunu tercih edeceklerinden dolayı araştırma sürecinin 

maliyetleri azalmaktadır. Diğer taraftan firmalar açısından ürünlerin sergilenmesi 

noktasında coğrafi dezavantajların bulunmaması ve tüketiciler ile iletişim için 

internet ortamının kullanılması ile mesafe sorununun ortadan kalkması, firmaların 

işlem maliyetlerini azaltmaktadır. (Bakos, 1991:297; Ellison ve Ellison, 2005:142-

143) 

Kişiselleştirme e-ticaretin diğer özelliğidir. Tüketicilerin özel bilgilerinin yanı 

sıra işlem bilgilerinin de veri tabanlarında tutulabilmesi ile tüketicinin eğilimi 

hakkındaki bilgilere ulaşabilen satıcılar, kişiye özel işlem uygulama seçeneğine sahip 

olurlar. Forrester ismindeki araştırma kuruluşunun 2006 yılında yapmış olduğu bir 

araştırmaya göre bilgisayar ekranında ilk kez açılan bir internet sayfasının kullanıcı 

tarafından kapatılma süresi ortalama 8 saniyedir. (Oracle 2011:3) Bir tüketicinin 

internet sayfasındaki tüm bilgileri okuması için oldukça kısa ancak beklentilerinin 

karşılanabileceğini düşündürmesi açısından oldukça uzun bir süredir. Bu açıdan, 

tüketicinin internet sayfasında kalış sürenin uzaması ise tüketicinin kişisel 

beklentilerini karşılayabilme noktasında dikkatinin çekilmesine bağlıdır. Bu sebeple 

kişiselleştirme uygulamaları, e-ticarette tüketicinin ilgisinin yönlendirilmesi 

açısından önemlidir. (Davenport ve Beck 2001:127)  

 

5.1.3. E-Ticaretin Tarihsel Gelişimi 

İnternetin kullanılmaya başlanması ile birlikte firmalar, elektronik ortamda 

işlem yapmaya başlamışlardır. Ticari alanlarda kullanılmak amacıyla 1960 yılında 

oluşturulan ve EDI (Electronic Data Interchange) olarak bilinen sistemlerle e-

ticaretin başladığını düşünen yaklaşımların yanı sıra (Kauffman ve Walden, 2001:42; 

Timmers, 1998:3), etkileşimli web sayfalarının kullanılmaya başlandığı 1995 yılını 
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e-ticaretin başlangıcı olarak kabul eden yaklaşımlarda vardır. (Leadon, 2010:8; 

Spector, 2001:54; Zwass, 1996:4) EDI sistemlerinin temel amacı firmalar arası bilgi 

ve belgelerin, bilgisayarlar aracılığıyla transfer edilmesidir. Bazı işlemlerin manüel 

sistemlerle beraber çalıştığı EDI’de işlemlerinin tamamı internet üzerinden 

yapılmamaktadır. (Truman 1998:43) Bu sebepten dolayı EDI’nin tanım kapsamında 

bir e-ticaret biçimi olarak düşünülmesi hatalı olacaktır. 1990’lı yıllara kadar 

gelişimini sürdüren EDI sistemleri pahalı yatırım gerektirdiği ve sistemde hataların 

sık oluşmasından dolayı yaygınlaşamamış, firmaların EDI kullanımları sınırlı 

seviyede kalmıştır. (Timmers 1998:3)  

1992 yılında ilk fotoğrafın internet üzerinden yayınlanması, 1993 yılında 

web’in bulunması ve internetin 1994 yılında sosyal toplumda kullanıma açılmasının 

ardından, internette kullanılabilen web sayfaları artmaya başlamıştır. 1990 ile 1995 

arası süreçte genellikle tanıtım amaçlı olan web sayfaları, yeni bir ekonomik kültürün 

başlangıcı olmuştur. İlk web sayfaları sadece tanıtım ve reklam amacına yönelik 

hizmet vermekteydiler. Ancak web sayfası üzerinden ticari işlemlerin yapılabilmesi 

fikri ile bu düşünce değişmiştir. Web üzerinden e-ticaret tanımına uygun işlemlerin 

başlaması ise 1995 yılı olarak kabul edilmektedir. (Zwass 1996:4) 1995 yılında SSL 

şifreleme sistemi, internet bankacılığı ve internet üzerinden kredi kartı 

kullanımlarının yapılabilmesini sağlamış, internetteki güvenlik ile ilgili endişeleri 

azaltmıştır. Ayrıca e-ticaretin geniş katılımla yapılabilmesi için gerekli teknolojik 

gelişmeler de 1995 yılında meydana gelmiştir. İnternet bant genişliğinin artması ile 

ses ve resimlerin aktarımı, hareketli görüntüleri her platformda destekleyen Java’nın 

ve Netscape Navigator’ün piyasaya sürülmesi ile web’in teknolojik alt yapısı 

tamamlanarak e-ticaret için hazır hale getirilmiştir. Web teknolojisinin oluşturulması 

ile birlikte başlayan ve iki sene içinde yaşanan gelişmeler, e-ticaret işlemlerinin 1995 

yılında başlamasını tetiklemiş ve e-ticaret amaçlı ilk web siteleri açılmıştır. 

(Brousseau ve Curien 2007:130) 

İnternet üzerinden ürün satışı yapan ilk firmalar üzerine verilebilecek en 

çarpıcı örnekler Amazon.com, Ebay.com ve Virtualvin.com isimli sitelerdir. İnternet 

üzerinden kitap satışı üzerine oluşturulan Amazon.com, en başarılı firmalardan 

birisidir. Bünyesinde bir milyondan fazla kitap barındıran e-ticaret firması, faaliyete 

başladığı ilk yıl 45 ülkeye kitap satışı gerçekleştirmiştir. (Spector 2001:103) 1995 
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yılında işlem yapmaya başlayan bir diğer önemli örnek ise Ebay.com’dur. İnternet 

üzerinden müzayede düzenlemek amacıyla kurulan site, binlerce kategoride 

milyonlarca ürünün açık artırma veya hemen al sistemi ile satıldığı bir başarı öyküsü 

olmuştur. (Ellison ve Ellison 2005:142) İnternet üzerinde şarap satışını amaçlayan 

Virtualvin.com isimli web sitesi ise 1994 yılında kullanıma sunulmuştur. 

Müşterilerinin hiç tadına bakmadığı şarapları almasını bekleyen firmanın ilk aşamada 

hatalı bir karar verdiği düşünülebilir. Ancak ilginç bir şekilde insanlar, kalitelerine 

emin olamayacakları, ancak aldıktan sonra kalitesini anlayabilecekleri ürünleri 

internet üzerinden satın almışlardır. Ürünleri hakkında web sayfasında detaylı 

bilgilendirmenin yapılması, Virtualvin.com’u başarılı kılmış ve internet üzeriden her 

ürünün satılabileceğini ispatlamıştır. (Laudon ve Traver 2010:30) Sonraki yıllarda, 

örnek olarak verilen firmaların faaliyet alanlarında işlem yapan birçok firma 

piyasaya girmiş, ancak bu firmaların başarısını yakalayamamışlardır. İlk giren 

avantajı (first mover) olarak adlandırılan bu durum, firmaların marka olmalarını ve 

ilk günkü başarılarının hala devam etmesini sağlamıştır.  

1995 ile 1997 yıllarında internet sitelerini yaklaşık kırk milyon kişinin 

kullandığı ve bu yıllarda ABD tarafından internete yapılan yatırımın 40 milyar dolar 

olduğu tahmin edilmektedir. (Capital 1999:13) Kullanıcı başı bin dolar gibi oldukça 

yüksek bir yatırımın yapıldığı e-ticaretin, getirisinin az olacağı beklenemez. ABD’de 

1995 yılında internet üzerinden satışlar, 436 milyon dolar iken, 1998 yılında bu 

rakam 43 milyar dolara yükselerek 1998 yılı ABD milli gelirinin %0,5’ini 

oluşturmuştur. (Kenny 2003:4)  İlk kullanılmaya başladığı günden itibaren e-ticaret 

müşteri sayıları sürekli büyüme eğilimindedir. Tablo 5.1’de görüldüğü gibi 2011 yılı 

itibariyle e-ticaret ile dünya genelinde 792 milyon kişi ürün satın alırken, 2012 

yılında bu sayı 900 milyon kişiye çıkarak ortalama büyüme oranı %14 civarında 

olmuştur. 2012 itibariyle internet üzerinde kayıtlı alan isimlerinin sayısı 600 milyonu 

aşmış ve aktif web sayfası sayısı 200 milyona ulaşmıştır.70 Her alan isminin 

potansiyel bir e-ticaret adayı olabileceği düşünüldüğünde, kayıtlı alan ismi sayısının 

artması, internetin gelecek için yatırım potansiyelinin yüksek olduğunun 

                                                           
70 Alan ismi ve aktif web sayfası sayısı ile ilgili bilgiler 

http://news.netcraft.com/archives/2012/03/05/march-2012-web-server-survey.html adresinden 
derlenmiştir. (02.02.2013) 
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göstergesidir. Buna paralel olarak Şekil 5.1’de görülen dünya e-ticaret hacmi her yıl 

artış göstermektedir. Kişi başı dünya e-ticaret için yapılan harcmanın 2012 yılı itibari 

ile 1,24 dolar olarak hesaplandığı emarketer.com’un araştırmasına göre 2013 yılı 

dünya geneli kişi başı ortalama harcama tutarı 1,3 dolar, e-ticaret müşteri sayısı bir 

milyar ve global e-ticaret hacmi ise bir trilyon doların üzerinde olacağı tahmin 

edilmektedir.      

 

Tablo 5.1: Bölgesel ve Global B2C E-Ticaret Müşteri Sayıları (milyon kişi) 

Bölge 2011 2012 2013 2014 

Asya – Pasific 334.8 391.1 457.6 523.1 

Batı Avrupa 156.8 168.6 178.8 186.1 

Doğu Avrupa 63.9 75.2 85.2 95.2 

Kuzey Amerika 156.7 164.2 171.3 178.8 

Latin Amerika 50.3 63.6 73.0 82.5 

Orta Doğu ve Africa 30.0 40.9 49.8 58.6 

Dünya Geneli 792.6 903.6 1 015.8 1 124.3 

 Kaynak: http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Sales-Topped-1-Trillion-First-Time-
2012/1009649, (29.07.2013) 

 

Şekil 5.1: Global E-ticaret Hacmi (milyar $) 

 
 Kaynak: http://www.brainsins.com/us/blog/ecommerce-growing/1459 (03.02.2013) 

 

Türkiye’de e-ticaretin uygulama zemininin hazırlanması ve yaygınlaştırılması 

amacıyla, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 1997 tarihli toplantısında, 

bir çalışma grubunun oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bu karar ile birlikte, Dış 
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Ticaret Müsteşarlığı'nın başkanlığında ilgili kuruluşların katılımıyla oluşturulan 

Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu'nun (ETKK) ilk toplantısı 16 Şubat 1998 

tarihinde yapılmış ve ETKK bünyesinde hukuk, teknik ve finans çalışma grupları 

oluşturularak, e-ticaretin hukuksal, finansal ve teknik alt yapıları oluşturulmuştur. 

(Canpolat 2001:42) 1998 yılından sonra başlayan e-ticaret süreci hızla gelişmiş 2012 

yılında yurtiçinde yapılan 162 milyon işlem karşılığında, internette kredi kartları ile 

yapılan ödeme tutarı 30 milyar TL’yi aşmıştır. Toblo 5.2’de yer alan veriler dikkate 

alındığında 2010 ile 2012 yılları arası sadece kredi kartı ile Türkiye içerisinde 

yapılan e-ticaret işlemlerinde, işlem adedi olarak %76, işlem hacmi olarak ise %100 

artış görülmektedir. 

 

Tablo 5.2: İnternet Üzerinden Kartlı Ödemelerin İşlem Sayıları ve Tutarları71 

Yıllar İşlem Sayısı Tutar ( milyon TL) 

2010 91.923.281 15.225,1 

2011 125.988.086 22.873,5 

2012 162.001.514 30.664,1 

 Kaynak: Bankalar Arası Kart Merkezi, (01.03.2013) 

 

Tablo 5.3: Türkiye 2007 – 2012 Arası Perakende ve E-Ticaret Satış Rakamları 

Yıllar 
Toplam Perakende 

(milyar $) 
E-Ticaret Hacmi 

(milyar $) 
E-Ticaretin Toplam 

Perakende İçindeki Oranı 
2007 264 3 1,13 

2008 288 4,4 1,52 

2009 248 4,6 1,85 

2010 295 7,2 2,44 

2011 302 11 3,64 

2012 313 15,7 5 

 Kaynak: Bankalar Arası Kart Merkezi, (01.03.2013) 

 

Türkiye’de internet kullanıcıları arasında, internetin e-ticaret amacıyla 

kullanımının, %6,4’lük bir payı bulunmaktadır. (Bilgi Toplumu İstatistikleri 

2011:29) Ancak e-ticaret kullanımının yıllara göre artış eğiliminde olduğu Tablo 

                                                           
71 Bankalar arası Kart Merkezi verileri ile internet üzerinden yapılan ödemeler çerçevesinde yurt içi ve 

yurt dışı kartların sadece ülke içerisindeki kullanımları dikkate alınarak derlenmiştir. 
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5.2’deki değerlerden anlaşılmaktadır. Nitekim Tablo 5.3’te görüldüğü üzere e-

ticaretin hacmi ve toplam perakende içerisindeki payı gittikçe artmaktadır.  

E-ticaret hacminin artması kadar, tüketicilerin alış verişlerde geleneksel 

ticaret yerine, e-ticareti tercih etme eğilimleri de artmaktadır. Tablo 5.3 

incelendiğinde e-ticaretin toplam perakende içindeki oranlarında yıllara göre sürekli 

artış olduğu görülmektedir. 2010 ile 2012 yılları arasında toplam perakende 

harcaması %6 artmış iken, aynı yıllarda e-ticaretin perakende içerisindeki payında 

%104 artış görülmektedir. Adı geçen tablo verilerine göre 2008 yılındaki kriz ile 

perakende sektörünün düşüş eğilimine girdiği görülmektedir. Ancak e-ticaret 

hacminde düşüş görülmesinin aksine, artış dahi yaşanmıştır. Türkiye’de toplam 

perakende içerisindeki payı düşük olan e-ticaret hacmi ise her yıl ortalama %50 

oranında büyümektedir. Bu sonuçlar kötü bir tablo ortaya koymamakla birlikte 

tüketicilerin e-ticaret eğilimlerinin arttığını ve gelecek için e-ticaretin büyük bir iş 

potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 

Dünya genelinde yapılan e-ticaret hacmi düşünüldüğünde, Türkiye hızla 

gelişen bir piyasa görünümündedir. 2011 yılı değerleri baz alınarak internetten 

derlenen Tablo 5.4’te, Türkiye’nin e-ticaret hacminin GSYH içindeki payının, 

tabloda yer alan ülkelere yakın seviyede olduğu görülmektedir. Dünya e-ticaret 

hacminin 2011 yılında yaklaşık 700 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde, ABD’nin 

e-ticaret performansı oldukça başarılı görünmektedir. ABD’nin 194 milyar dolarlık 

e-ticaretinin ABD içerisindeki toplam perakende içerisindeki payının düşük olmasına 

karşın, dünya e-ticaret hacminin yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. Tablo 5.4’te 

dikkati çeken bir başka ilginç nokta, Avrupa Birliği ülkelerinde e-ticaret hacminin, 

perakende içindeki payının oldukça yüksek olduğudur. Özellikle İngiltere’nin 2009 

ve sonrasındaki e-ticaret rakamları dikkat çekmektedir. Bunun sebebi olarak, 

İngiltere’deki mobil cihazların ve akıllı telefonların kullanımlarındaki artış 

gösterilmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre mobil ticaret ve internet 

reklamlarındaki artışlar, İngiltere’deki e-ticaret rakamlarını arttırmıştır.72    

 

 

                                                           
72 Daha fazla bilgi için bakınız, http://www.newmediatrendwatch.com/markets-by-country/18-uk/150-

ecommerce (04.02.2013) 
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Tablo 5.4: Ülkelerin 2011 Yılı E-Ticaret Ve GSYH Değerleri 

Ülkeler 
E-Ticaret 

Hacmi 
(milyar$) 

Nominal 
GSYH 

(milyar $) 

GSYH 
içindeki pay 

(%) 

Toplam 
Perakende 
(milyar $) 

Perakende 
içindeki Payı 

(%) 

Türkiye 11 774 1,4 302 3,6 

ABD 194 15000 1,2 4200 4,6 

Almanya 62 3600 1,72 680 9,1 

Fransa 53 2700 1,96 725 7,3 

İngiltere 80 2429 3,29 665 12 

 Kaynak:   
  http://unstats.un.org/unsd/snaama/dnltransfer.asp?fID=2, 
  http://ycharts.com/indicators/retail_sales,  
  http://www.retailresearch.org/onlineretailing.php,  
  http://www.brainsins.com/us/blog/ecommerce-growing/1459,  

 http://www.internetretailer.com/2012/02/16/e-commerce-sales-jump-16-2011  
 internet kaynaklarından derlenmiştir. (14.02.2013) 

 

5.1.4. E-Ticaret Üzerine Yapılan Çalışmalar 

E-ticaret, piyasa işleyişlerine getirmiş olduğu devrim niteliğindeki 

değişikliklerin yanı sıra akademik çalışmaları da etkilemektedir. İlk satış işleminin 

yapıldığı tarihten itibaren ilgi odağı haline gelen e-ticaret, birçok bilim dalına konu 

olan yeni bir araştırma alanıdır. E-ticaret üzerine yapılan çalışmalar başta yönetim, 

bilgisayar, bilişim sistemleri, pazarlama,  endüstri mühendisliği, iktisat, sosyoloji, 

psikoloji ve hukuk olmak üzere geniş bir alanı kapsamaktadır. Her bilim dalında 

kendi yaklaşımlarına göre araştırmalar yapıldığından dolayı e-ticaret disiplinler arası 

bir alan olarak görülmektedir.  

Ngai ve Wat (2002) e-ticaret üzerine literatür incelemesi yaptıkları 

çalışmalarında, e-ticaret ile ilgili yayınları uygulama konuları, teknolojik konular, 

destek sistemleri ve diğer konular olmak üzere 4 başlık altında toplamışlardır. 

Teknoloji ile ilgili konularda güvenlik sistemleri, teknolojik cihaz bileşenleri, ağ 

teknolojileri ve algoritmalar ile ilgili konular incelenmektedir. Uygulama 

konularında ise organizasyon sistemleri, elektronik ödeme sistemleri, finansal 

servisler, perakende satışlar, müzayede, eğitim ve pazarlama sistemleri 

görülmektedir. Destek sistemleri konularında ise güven, yasalar, gizlilik, sahtekarlık 

ve vergilendirme sistemleri üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Ngai ve Wat (2002) 

yaptıkları literatür incelenmesinde teknolojik olarak en fazla üzerinde durulan 
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konunun güvenlik olduğu vurgulanmıştır. 1993 ile 1999 yılları arasındaki e-ticaretle 

ilgili 275 çalışmanın içerisinde en fazla üzerinde durulan konuların 80 çalışmayla 

teknolojik sistemler olduğunu ve bunların içerisinde de 40 çalışmanın güvenlik ile 

ilgili konular olduğunu belirten araştırmacılar gelecek yıllarda e-ticaret ile ilgili 

çalışmaların artacağını ileri sürmüşlerdir.  

 

Şekil 5.2: 1999-2009 Arası SCIE Ve SSCI Kayıtlı E-Ticaret Çalışmaları 

 Kaynak: Wnag ve Chen, 2010:7  

 

E-ticaretin gelişimi ile birlikte değişen piyasaların analiz edilmesi, iktisadi 

etkinlik için oldukça önemlidir. Sayısal mallar, firma rekabet yapısındaki 

değişiklikler, ürün fiyatlandırma ve bunlar gibi birçok e-ticaret ile ilgili konunun 

anlaşılması için iktisat merkezi bir rol oynamaktadır. Başka bir deyişle iktisat, e-

ticaretin piyasa yapısını ve işleyişinin anlaşılması için gerekli tek araçtır. E-ticaret 

yapısının anlaşılması ve etkinliğinin arttırılması noktasında önemli bir rol üstlenecek 

olan iktisatta e-ticaret üzerine çalışmalar fazla değildir. Şekil 5.2’de görüldüğü gibi 

1999-2009 yılları arasındaki literatürde e-ticaret üzerine yapılan SSCI’ya kayıtlı 

yayın sayısında sürekli artış yaşanırken, Wang ve Chan (2010) 2875 çalışmanın 

sadece %5,3’ünün iktisat alanında yapıldığını tespit etmişlerdir. İktisadi anlamda 

birçok yeni yaklaşım getiren e-ticaret üzerine bu kadar az çalışma yapılması 

düşündürücüdür. Ticari ilişkilerde ve yapılarda meydana getirdiği değişiklikler 

sebebiyle e-ticareti bir devrim olarak niteleyen Kauffman ve Walden’e göre,  bu 
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devrimin etkilediği piyasa yapılarının iktisadi açıdan incelenmesi, e-ticaret açısından 

hayati önem taşımaktadır. (2001:6)     

E-ticaret üzerine yapılan çalışmaları kapsamlı biçimde inceleyen Kauffman 

ve Walden (2001), e-ticaret üzerine yapılan çalışmaları beş grupta toplamışlardır. 

Araştırmacılara göre e-ticaret üzerine yapılan çalışmalar teknoloji, ürün, iş metodu, 

piyasalar ve makro iktisat konuları çerçevesinde yapılmaktadır. Ürün seviyesinde 

yapılan çalışmalar sayısal mallar, ürün karakteristikleri, fiyatlandırma stratejileri, 

ürün birleştirme, ürün farklılaştırma, ürün sürümleme (versioning), değiştirme 

maliyeti (switching cost) ve ağ dışsallıkları ile ilgili konulardır. (Kauffman ve 

Walden 2001:28) Piyasalar ile ilgili yapılan çalışmalarda ise fiziksel ticaret ile e-

ticaret karşılaştırmaları, aracılar, müzayedeler, ağ dışsallıkları, piyasa etkinliği ve 

güven konuları üzerinde çalışmalar yer almaktadır. (Kauffman ve Walden 2001:51) 

Adı geçen çalışma oldukça geniş bir literatür incelemesi yapmasına rağmen, 

çalışmada asimetrik bilgi problemine yer verilmemesi çalışmanın eksik yönüdür.  

E-ticaret üzerine yapılan iktisat konuları ile ilgili çalışmalar Tablo 5.5’te 

görüldüğü gibi genel olarak e-ticaretin piyasa yapısı ve piyasa etkinliği üzerinedir. 

Ayrıca yapılan araştırmalar içerisinde, ürün ve fiyat farklılaştırma gibi iktisadi 

etkinliği azaltacak uygulamalar üzerine çalışmaların da yer aldığı görülmektedir. E-

ticarette piyasa başarısızlığına sebep olacak diğer araştırma konusu ise asimetrik 

bilgidir. Asimetrik bilginin fazla olması e-ticarette ciddi problemlere yol açmakta, bu 

problemlerin başında da güven problemi gelmektedir. (Chen ve Dhillon, 2003:303; 

Dellarocas, 2004:96) 

Proquest tez veri tabanına göre hazırlanan Tablo 5.6’da 1999-2013 yılları 

arasında bilim dallarına göre hazırlanan tez sayıları görülmektedir. Anahtar kelime e-

ticaret olan doktora tezlerinin arama sonuçlarında en fazla çalışmanın sosyal 

bilimlerde, yönetim organizasyon ve pazarlama alanlarında olduğu görülmektedir. 

Tablo 5.6’dan anlaşılacağı üzere, diğer sosyal bilimlerde ve iktisat biliminde e-

ticarette asimetrik bilgi konusu üzerine fazla çalışma yapılmamıştır. Asimetrik bilgi 

ve e-ticaret konularını ayrı ayrı ele alan tezler oldukça fazla olmasına karşın, bu iki 

konuyu birleştirerek inceleyen tez sayısının az olduğu görülmektedir. 
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Tablo 5.5: E-ticarette İktisadi Açıdan İncelenen Konuların Sınıflandırılması 

 

 

Tablo 5.6: 1994-2013 Yılları Arası Yabancı Doktora Tez Çalışmaları 

Anahtar kelime 
Yönetim 

Organizasyon 
Pazarlama 

Bilgisayar 
Sistemleri 

İktisat ve 
iktisat teorisi 

e-commerce (258) 161 127 58 32 

Asymmetric information 
(306) 

26 7 - 243 

e-commerce and asymmetric 
information (25) 

3 6 7 6 

Kaynak: ProQuest tez veri tabanı, (10.02.2013) 

   

Türkiye’de YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne kayıtlı tezlerin özet kısmında, Tablo 

5.6’da yer alan terimler tarandığında benzer sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Tablo 

5.7’de yer alan tarama sonuçlarına göre e-ticaret ve asimetrik bilgi konusu ile ilgili 

Çalışma Alanı Çalışmalar Çalışma başlıkları 
Piyasa yapısı Bakos (1998),  

Kambil, Nunes ve Wilson (1999),  
Smith, Bailey ve Brynjolfsson (1999),  
Brynjolfsson ve Smith (2000),  
Ellison ve Ellison (2005),   
Ellison ve Ellison (2009),  
Farrell ve Klemperer (2007),  
Lieber ve Syverson (2011) 
Lee (1998), 
Pereira (2005), 
Bakos (2001) 

Rekabet, piyasa gücü, fiyatlar, 
fiyat esnekliği,  monopol eğilim, 
değiştirme maliyeti, kilitlenme 
etkisi, ağ dışsallıkları, ilk hamle 
avantajı 

Piyasa etkinliği Smith, Bailey ve Brynjolfsson (1999),  
Dellarocas (2004),  
Morton (2006),  
Pan (2008),  
Ellison ve Wolitzky (2012), 
Pavlou, Liang ve Xue (2007), 
Clemans, Hann ve Hitt (1999), 
Levy vd. (1997) 

Arama maliyeti, menü 
maliyetleri, belirsizlik, asimetrik 
bilgi, güven 

Ürünler Varian (1997),  
Bakos ve Brynjolfsson (1999),  
Wu ve Anandalingam (2002),  
Pankriatus (2007),  
Anderson (2007),  
Rayna (2008) 

Deneyim malları, sayısal 
ürünler, ürün farklılaştırma, 
ürün birleştirme, ürün 
sürümleme, niş ürünler 

Kişiselleşme ve 
ürün farklılaştırma 

Lee (1998),   
Lee, Westland ve Hong (2000),  
Kung, Monroe ve Cox (2002) 

Kişiselleştirilmiş ürünler,  
kişiselleştirilmiş fiyatlar, fiyat 
farklılaştırma, fiyat dağılımları 
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yüksek lisans ve doktora seviyesinde tez çalışmalarına rastlanırken, e-ticaret ve 

asimetrik bilgi ilişkisi üzerine herhangi bir tez çalışması bulunmamaktadır. 

 

Tablo 5.7: Türkiye’de Tamamlanmış Tez Çalışmalarının Dağılımı 

Aranan kelimeler Yüksek Lisans Doktora 

e-ticaret 267 40 

asimetrik bilgi 43 19 

e-ticaret ve 
asimetrik bilgi 

0 0 

 Kaynak: YÖK Ulusal Tez Merkezi (30.07.2013) 

 

E-ticaret üzerine hazırlanan doktora tezlerinin konu bazlı incelemesi 

yapıldığında ise en fazla incelenen konunun güven olduğu görülmektedir. Bu 

çalışmada ise e-ticaret için oldukça önemli konulardan olan güven ve asimetrik bilgi 

konularının birbiriyle ilişkilendirilmesine çalışılacaktır. Asimetrik bilgi çerçevesinde 

e-ticaretin incelenmesi ve asimetrik bilgi problemlerinin e-ticaretteki güven ile 

ilişkisinin belirlenmesi,  bu tez çalışmasının amacını oluşturmaktadır.  

 

5.1.5. E-Ticaret Piyasa Yapısı 

Yapılış biçimleri itibariyle en çok kullanılan e-ticaret tipleri, işletmeden 

işletmeye (B2B), işletmeden tüketiciye (B2C) ve tüketiciden tüketiciye (C2C)’dir. 

(Laudon ve Traver 2010:17) Bu tipler ile sadece alıcı ve satıcının söz konusu olduğu 

birebir işlemler gerçekleştirilebildiği gibi, tek satıcı çok alıcının olduğu bire çok 

işlemlerde mümkündür. (Vulkan 2003:115) Özellikle sanal ortamda yapılan ve 

birçok iktisadi analize konu olan müzayede sistemleri bire çok işlemlere verilecek en 

güzel örnektir. Her türlü işlemin elektronik ortamda yapıldığı e-ticaretin sanal yapısı 

internet çerçevesinde şekillenmektedir. (Choi, Whinston ve Stahl 1997:23) Başka bir 

deyişle e-ticaretin yapısı, internet üzerinden işlem yapılabilen uygulamalar tarafından 

biçimlenmektedir.  

E-ticarette ilk işlemlerin görülmeye başladığı yıllarda, piyasa yapısı üzerine 

ilk görüşler, e-ticaretin sürtünmesiz ticaret ve kusursuz piyasa olduğu yönündedir. 

(Bakos 1998:35) İnternet ve web kullanımının sunduğu imkanlar düşünüldüğünde, 
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ilk bakışta e-ticaretin tam rekabet piyasasına yakın bir piyasa olduğu izlenimi 

uyanmaktadır. Bu düşünceler ise geleneksel piyasaların bilgi edinmeyle ilgili 

sınırlama ve maliyetlerinin internet teknolojisi sayesinde ortadan kalkması, piyasa 

bilgilerinin gerçek zamanlı elde edilebilmesi, tüketicilerin tam bilgiye sahip olduğu, 

yoğun rekabetin yaşandığı ve tek fiyatın geçerli olduğu şeklinde öngörülerden 

kaynaklanmaktadır. (Ellison ve Ellison, 2005:148;  Brousseau ve Curien, 2007:19) 

Kusursuz piyasaya yönelme öngörüsü belki ilk başlangıç yıllarında e-ticaret 

üzerine dikkat çekmek amacıyla söylenmiş olabilir. Ancak günümüzde bu söylemi 

kullanan iktisatçı bulmak biraz zordur. E-ticaret, araştırma sürecinde kullanılan 

arama motorları ve alış veriş botları sayesinde arama maliyetlerini düşürmesi, 

kullandığı veri tabanı alt yapısı ile her alanda sağlıklı eşleşmeleri yapabilmesi, tüm 

bilgilere sürekli ulaşılabilme imkanı vermesi, isteyen herkesin e-ticarette işlem 

yapabilmesi gibi piyasayı tam rekabet piyasasına yaklaştıran unsurlara sahip olduğu 

gibi, piyasa aksaklıklarına neden olacak unsurlara da sahiptir. Steward’a göre alıcı ve 

satıcılar birbirlerini tanıyamamaları, alıcının ürünü teslim almadan önce kalitesine 

emin olamaması, ürünü teslim almadan önce ödeme yapması gibi faktörler e-ticaretin 

piyasa problemleridir ve e-ticareti kusursuz piyasadan uzaklaştırmaktadır. (2009:11) 

E-ticaretin kusursuz piyasa olmadığı, ilk hamle avantajı (first mover advantage) 

olarak bilinen, piyasaya ilk giren e-ticaret firmalarının, piyasaya hakim olarak, piyasa 

gücü elde etmeleri ve piyasaya giriş engeli oluşturmaları bir kanıt olarak 

gösterilebilir73. (Ellison ve Ellison 2005:142) Piyasa gücünün elde edilmesi ise 

piyasadaki firmaların monopol eğiliminde olması anlamına gelmektedir. Ayrıca 

firmaların uyguladığı ürün farklılaştırma, fiyat farklılaştırma, ürün birleştirme 

uygulamaları ile tüketicinin değiştirme maliyetinden kaçınması sonucu kilitlenme 

etkisinin oluşması ve niş ürünler, piyasanın monopol eğilimini arttırmakta ve 

piyasayı eksik rekabet piyasası haline getirmektedir.  

                                                           
73 1998 yılında internet müzayede piyasasının %80’ini elinde bulunduran Ebay.com firmasına rakip 

olarak Amazon.com firması ABD’de aynı piyasaya girmiş, ancak Ebay.com’un işlem hacminin 
sadece %1’ini yapabilmiştir. Benzer şekilde Japonya internet müzayede piyasasına Yahoo.com 
firması ilk girmişti ve piyasa gücüne sahipti. Ebay.com firması bu piyasaya girmiş, ancak kısa bir 
süre sonra piyasadan ayrılmıştır. Daha ilginç olan Ebay.com hala ABD internet müzayedesi 
piyasasında lider konumdadır. Türkiye’de müzayede piyasası ise gittigidiyor.com firmasının elinde 
bulunmaktaydı. Ebay.com farklı bir strateji ile Türkiye piyasasına kendi adıyla değil, piyasaya ilk 
giren gittigidiyor.com’u satın alarak girmiştir.  
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E-ticarette satılan her ürünün kalitesi, ürünün tüketici tarafından teslim 

alınmasından sonra anlaşılır. Ürünlerin fiziksel olarak incelenmesinin mümkün 

olmadığı durumlarda ürünler deneyim malı olarak nitelenmektedir. (Klein 1988:201) 

Bu sebeple e-ticarete konu olan sayısal veya fiziksel ürünler deneyim malı 

kategorisinde değerlendirilmelidir. Kalite belirsizliğinin her üründe olabileceği 

anlamına gelen bu durumda asimetrik bilgi problemleri ile karşılaşılma oranı oldukça 

yüksektir. Bu bağlamda e-ticaret piyasası, piyasa başarısızlığı riskinin yüksek olduğu 

bir piyasadır.  

E-ticaret piyasa yapısının, taş ve tuğla (brick and mortar) olarak adlandırılan 

firmalar ile oluşan geleneksel piyasa yapılarından bazı farklılıkları bulunmaktadır. 

Bazı özellikleri internet ile ilişkili olduğu için önceki konularda bahsedilmiştir. 

Literatürdeki e-ticaret piyasası üzerine araştırılan konular oldukça geniştir. Burada 

ise tez çalışmasının konusu ile ilişkili konular üzerinde durulacaktır.  

 

5.1.5.1. Arama Maliyetleri 

Geleneksel iktisat literatüründe arama maliyetleri, taraflar arasındaki fiziksel 

mesafe ile doğrudan ilişkili olarak ele alınmaktadır. Bu ilişkiyi açıklamak için ise 

Salop dairesel modeli kullanılır. (Smith 2001:3) Salop’un modeline göre bir daire 

etrafına yerleştirilmiş birbirine eşit uzaklıkta noktalar arasındaki mesafe arttıkça 

araştırma maliyeti artmaktadır. (1979:144) E-ticaret piyasasında buluşan alıcı ve 

satıcı taraflar arasında mesafe kavramı ortadan kalkmaktadır. İnternet sayesinde 

farklı bir ülkedeki e-ticaret sitesi ile tüketicinin bulunduğu bölgedeki e-ticaret sitesi, 

arama maliyetleri açısından düşünüldüğünde eşit uzaklıktadır. Uzak mesafeler 

üzerinden bilgi edinmenin maliyetsiz şekilde yapılmasını sağlayan internet, tüm 

piyasalarda arama maliyetlerini azaltmaktadır. (Huston ve Spencer 2002:50) İnternet 

tabanlı e-ticaret, tüketicilerle satıcıların buluşmalarını sağlayan bilgi teknolojileri 

sayesinde, bilgi etkinliğinin artmasına ve arama maliyetlerinin azalmasına sebep 

olmaktadır. (Bakos 1998:35)   

Arama maliyetlerinin azalması, e-ticaretin piyasa yapısını etkileyen başlıca 

konulardandır. (Smith, Bailey ve Brynjolfsson 1999:1) Tüketicinin araştırma 

imkanının artması, denge fiyatının marjinal maliyete doğru yönelmesine, araştırma 



163 
 

maliyetlerinin azalmasına ve tüketicinin daha fazla araştırma yapmasına neden 

olmaktadır. (Hey ve McKenna 1981:65) Böylece tüketicinin tercih edebileceği ürün 

çeşitliliği artacak ve fiyatlar düşecektir. Bu yaklaşıma göre, tüketicilere araştırma 

maliyetinin az olduğu bir ortamın sunulması, e-ticaretteki fiyatların aşağı yönlü 

olmasını sağlayacaktır. 

Arama (search) olarak adlandırılan bilgi toplama sürecinin maliyetli olduğunu 

literatürde ilk değerlendiren araştırmacılardan Stigler (1961), arama maliyetlerini 

sadece fiyat arama ile sınırlamaktadır. Nelson (1970) ise ürün kalitesi ile ilgili 

araştırma maliyetinin, fiyat araştırma maliyetinden daha yüksek olduğunu ileri 

sürerek, tüketicilerin araştırma sürecinde fiyatların yanı sıra ürün kalitesini de 

araştırdıklarını belirtmektedir. Geleneksel arama teorisinin temelini oluşturan bu 

çalışmalarda ileri sürülen yaklaşımlar, e-ticarette değişikliğe uğramıştır. E-ticarette 

tüketiciler, fiyat ve ürün kalitesi araştırmasının yanı sıra satıcı kalitesini de 

araştırmaktadır. Ayrıca tüketicinin internet üzerinden gerçekleştirdiği araştırma 

sürecinde karşılaştığı tek maliyet, zamanın fırsat maliyetidir. Tüketici her yaptığı 

araştırmanın sonucunda elde ettiği bilgiler ile bir fayda elde etmektedir. Araştırma 

yaptığı konu ile ilgili ilave her birim bilgiden elde ettiği fayda gittikçe azaldığından 

dolayı marjinal fayda (MF) aşağı eğimlidir. Diğer taraftan tüketici açısından ilave bir 

birim bilgi elde etmenin maliyeti (MM), zamana göre artacağı için MM eğrisi yukarı 

eğimli olacaktır. Bu durumda tüketicinin ne kadar araştırma yapacağı Şekil 5.3 

üzerinde görülebilir. Tüketici için optimum araştırma süreci, MF ile MM eğrilerinin 

kesiştiği b1 bilgi düzeyine karşılık gelen m1 maliyet düzeyindeki D noktasıdır. 

Tüketicinin bilgi edinmek için zaman harcaması gerekmeyen durumlarda 

MM eğrisi sağa aşağı kayar ve maliyet azalır. Diğer taraftan, tüketicinin araştırma 

yapması gereken durumlarda ise sola kayar ve maliyet artar. MM eğrisinin eğimini 

ise piyasanın bilgi yoğunluğu belirler. Bilginin kıt olduğu veya kullanım kısıdı 

olduğu durumlarda74 bilginin maliyet esnekliği azalır. Piyasada eksik bilgi miktarı 

arttıkça ilave bir birim bilginin maliyeti yükseleceği için MM eğrisi dikleşir. MM’nin 

tamamen yatay olduğu durum ise ilave öğrenilecek ek bilginin olmadığı durumdur. 

Başka bir deyişle tam bilgi durumunda MM eğrisi sonsuz esnektir. 

                                                           
74 Patent veya lisans hakları bilginin kısıtlanmasıdır. Bu şekilde korunan bilginin erişim maliyeti ve 

kullanım maliyeti yüksektir  
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Şekil 5.3: Tüketicinin Bilgi Edinme Süreci 

 

 Kaynak: Vanhoose 2011:142 

 

Benzer şekilde MF eğrisi, tüketicinin araştırma isteğine bağlı olarak sağa dışa 

veya sola içeri kayar. Eğer tüketicinin çok araştırma yapması gereken durum söz 

konusu ise MF sağa, araştırma yapma ihtiyacı olmayan durumlarda ise sola içeri 

kayar. Eğimi ise yine bilgi yoğunluğuna bağlıdır. Eksik bilgi fazlaysa, edinilen ilave 

bir bilginin faydası yüksek olacağından dolayı MF eğrisi dikleşir. Başka bir deyişle 

fayda esnekliği azalır. Tam bilgi durumunda ise tam esnek durum geçerlidir. Tüketici 

tüm bilgiye sahip olduğu için ilave ek bilgi söz konusu olmayacaktır ve bu nedenle 

fayda düzeyinde değişiklik olmayacaktır.   

 

5.1.5.2. Fiyatlar Ve Piyasa Etkinliği 

Sanal piyasaların özellikleri konusunda sanal piyasaların bilgiye, yeniliğe, 

kişiselleşmeye ve ağa dayalı olduğundan bahsedilmişti. Bu verilen özellikler 

çerçevesinde rekabet yapısı değişen e-ticaret ile ilgili yapılan çalışmalarda göze 

çarpan ilk konular arasında fiyatlar açısından piyasa etkinliği gelmektedir. 

Literatürde e-ticaretin piyasa etkinliği fiyat seviyeleri, fiyat esnekliği, menü 

maliyetleri ve fiyat dağılımları çerçevesinde incelenmektedir. (Smith, Bailey ve 

Brynjolfsson 1999:2)  

E-ticarette oluşan fiyat seviyeleri ile ilgili, fiyatların daha yüksek olduğu ve 

fiyatların daha düşük olduğu şeklinde iki farklı görüş bulunmaktadır. Kaliteli ürün 
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almak isteyen tüketicilerin daha fazla ödemeye razı olmaları, fiyatların kalite sinyali 

olarak düşünülmesine ve satıcıların fiyatları yükseltmesine sebep olmaktadır. 

(Bagweel ve Riordan, 1991:224; Kocas, 2002:100; Lee, 1998:76) Diğer görüşe göre 

ise, arama maliyetlerinin azalması ve arama motorları sayesinde etkin fiyat 

aramalarının yapılabilmesi, satıcıların fiyatları aşağı çekmelerine sebep olmaktadır. 

(Bakos, 2001:71; Brynjolfsson ve Smith, 2000:1; Pereira, 2005:61)   

E-ticarette fiyatların, kaliteyle doğru orantılı ilişkisini incelemek için 

Gerstner’in (1985) kalite-fiyat ilişkisini araştırdığı çalışmasındaki sonuçlarla konuya 

yaklaşmak daha açıklayıcı olacaktır. Sık alınan 86 ve nadir alınan 59 ürün gurubunda 

yer alan marka, en düşük fiyat, en yüksek fiyatlar ile kalite sinyalleri arasındaki 

ilişkinin tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmada, fiyat ve kalite arasında çok zayıf 

ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca fiyat-kalite ilişkisinin, ürün özelliklerinin tam 

olarak bilindiği ürün sınıfları için geçerli olacağı belirtilerek, fiyat kalite ilişkisinin 

tam bilgi ile mümkün olacağı vurgulanmaktadır. E-ticaret işlemlerinde yer alan eksik 

bilgi düşünüldüğünde fiyatların kalite sinyali olarak değerlendirilmesi hatalı bir 

yaklaşım olacaktır. 

Tüketicilerin fiyat değişimlerine olan talep duyarlılığı fiyat esnekliği olarak 

tanımlanmaktadır. Piyasa etkinliğinin fazla olduğu durumlarda, tüketicilerin fiyatlara 

olan duyarlılığı da fazla olmaktadır. (Smith, Bailey ve Brynjolfsson 1999:4) 

Tüketiciler piyasadaki tüm fiyat bilgilerine rahatlıkla ulaşabildikleri için en ufak fiyat 

değişimleri, tüketicilerin talep düzeylerinde değişiklik oluşturmaktadır. Bu sebeple e-

ticarette fiyat esnekliği, geleneksel piyasalara göre daha fazladır.       

Ürünlerin piyasa fiyatlarında değişikliklerin yapılması, firmalara menü 

maliyetleri adı verilen bir maliyet yüklemektedir. Geleneksel piyasalarda firmalar 

fiyat etiketlerinin, ürün kataloglarının değiştirilmesi gibi ek maliyetlere sebep olan 

fiyat değişikliklerinden olumsuz etkilenir. Ek maliyetler sebebiyle bu durum 

piyasada fiyat yapışkanlığına neden olur. (Levy vd. 1997:792) Başka bir deyişle 

firmalar menü maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle fiyat düşürmek istemezler. Bu 

yönüyle menü maliyetleri piyasa etkinliğinin önünde bir engeldir. E-ticarette ise fiyat 

değişikliklerinin firmaya maliyeti geleneksel piyasalara göre çok düşüktür. Fiyatların 

veri tabanlarında değiştirilmesi ile web sayfalarında sergilenen ürünlerin tüm fiyatları 
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anlık ve maliyetsiz olarak değişir. Bu sebeple e-ticaret firmaları fiyatları çok sık 

değiştirirler. Geleneksel piyasalarda çok az rastlanılan ve sadece bazı özel 

piyasalarda görülebilen günlük fiyat değişiklikleri, e-ticarette olağan bir işlemdir. 

(Ellison ve Ellison 2005:141)   

Bertrand modelinde marjinal maliyet fiyatlandırması ile tek fiyat oluşumu 

piyasanın uç nokta etkinliğidir. Bu modele göre değerlendirildiğinde bir piyasada 

fiyat dağılımları ne kadar fazla ise piyasa o kadar etkinsizdir. Geleneksel 

piyasalardaki fiyat dağılımlarını inceleyen çalışmalarda, fiyat değişimlerinin sebebi 

olarak arama maliyetleri ve tüketicilerin sahip oldukları fiyat bilgi düzeylerinin farklı 

olması gösterilmektedir. (Varian 1980:651) Geleneksel piyasalara yönelik 

çalışmalardaki bulgulara bakıldığında e-ticarette fiyat dağılımlarının olmaması 

gerekir. Ancak e-ticarette, geleneksel piyasalardan daha fazla fiyat dağılımları 

oluşmaktadır. Yapılan bir çalışmaya göre CD ve kitap fiyatlarının dağılımlarının 

araştırılması sonucu, bu ürünlerin fiyatlarının ortalama fiyata göre %33 farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir. (Brynjolfsson ve Smith, 2000:16-17)  

 

5.1.5.3. Dinamik Fiyatlandırma 

Geleneksel piyasalarda tüketici fazlasını ele geçirmek için firmalar tarafından 

uygulanan fiyatların tüketicilere göre farklılık göstermesi halinde, firmaların elde 

ettikleri kar artmaktadır75. Literatürde genellikle monopol piyasalar ile incelenen 

fiyat farklılaştırma, e-ticarette sık karşılaşılan bir uygulamadır. (Ulph ve Vulkan 

2007:13) Krugman’a (2000) göre dinamik fiyatlandırma geleneksel piyasalarda fiyat 

farklılaştırma olarak bilinen uygulamaların teknoloji kullanılarak 

gerçekleştirilmesidir76. İnternet teknoloji sayesinde firmalar fiyat farklılaştırma 

yapabilecekleri güçlü araçlara sahiptirler. Ayrıca tüketici hakkındaki bilgileri veri 

tabanlarında tutarak, bu bilgileri değerlendirme imkanına kavuşan firmalar, her 

                                                           
75 Burada açıklanmaya çalışılan fiyat farklılaştırma, birinci dereceden yada kusursuz fiyat 

farklılaştırma olarak adlandırılmaktadır. Bunun dışında ikinci ve üçüncü dereceden fiyat 
farklılaştırma sistemleri de firmalar tarafından uygulanmaktadır. 

76 Daha fazla bilgi için bakınız, http://www.nytimes.com/2000/10/04/opinion/reckonings-what-price-
fairness.html (11.02.2013) 
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tüketiciye mümkün olan en iyi fiyatı, satış anında dinamik olarak belirleyerek kendi 

karlarının artmasını sağlamaktadırlar77. (Smith, Bailey ve Brynjolfsson 1999:17)   

Fiyat farklılaştırma uygulamalarının bağlı satış (tie-in), ürün birleştirme 

(bundling) ve sürümlemek (versioning) gibi farklı uygulamalarına rastlamak 

mümkündür. Saf ürün birleştirme olarak adlandırılan bağlı satış, tüketicinin istediği 

ürünün, belirli başka bir ürün alması şartıyla satılmasıdır. (Viswanathan ve 

Anandalingam 2005:264) İkinci ürünü daha ucuz alma imkanı söz konusuyken 

tüketici birinci ürünü alabilmek için ikinci ürüne daha fazla ödemeye razı olmaktadır. 

İki veya daha fazla ürünün beraber satılması olarak tanımlayabileceğimiz ürün 

birleştirme, saf ve karma olarak iki tipte yapılmaktadır. Özellikle sayısal ürünlerde 

görülen sürüm kavramı, ürün özelliklerini değiştirerek farklı özellik ve kapasiteye 

sahip olanların farklı fiyatlardan satılmasıdır.  

 

5.1.5.4. İki Taraflı Piyasalar 

Piyasalarda aracılar, alıcı ve satıcıları buluşturma görevini üstlenirler. 

Geleneksel ticarette de bulunan aracıların, internet üzerinden ticari işlemlerin 

başlamasıyla birlikte ortadan kalkacağına ve işlemlerin aracısız yapılacağı yönündeki 

öngörünün tersine, çoğu piyasada aracıların arttığı gözlenmektedir. (Ellison ve 

Ellison 2005:146) İnternet siteleri ve satılan ürünleri bulmak için kullanılan fiyat 

arama motorları, çöpçatan siteleri ve işçi ile işvereni buluşturan iş arama siteleri, e-

ticaret aracıları için verilebilecek başlıca örneklerdendir.  

E-ticaret aracıları, geleneksel aracılardan farklıdır. Geleneksel aracılar, 

alıcılar ve satıcılar ile ayrı ayrı temas kurarlar, birbirleriyle buluşturmazlar. E-

ticaretteki bazı uygulamalar tıpkı geleneksel aracılar gibi işlem yaparlar. Örneğin 

Amazon.com basım evlerinden ya da kitapçılardan tedarik ettiği kitapları, 

müşterilerine satarken, müşterileri ile tedarikçisini bir araya getirmez. Ancak e-

ticarette satıcılarla alıcıları bir araya getiren sistemler de bulunmaktadır. Ebay B2C 
                                                           

77 2000 yılında Amazon firmasının kendisinden fazla miktarda ürün alan müşterilerinin 
bilgisayarlarına çerez adı verilen bir tanımlama bilgisi yerleştirmiş ve bu şekilde işaretlenen 
müşterilerine ürünleri daha pahalı satmıştır. Eylül 2000’ de DVD almak için siteye giriş yapan bir 
müşteri, bilgisayarındaki çerezleri sildikten sonra fiyatının 26.24$’dan 22.74$’a düştüğünü fark 
edince Amazon’un müşterilerine uyguladığı yöntem anlaşılmıştır. Daha fazla bilgi için  
http://edition.cnn.com/2005/LAW/06/24/ramasastry.website.prices/ (04.03.2012) 

 



168 
 

ve C2C e-ticaret tiplerinde işlem yapan, ürün satmamakla beraber sadece tarafları 

buluşturma amacında olan bir aracıdır. Başka bir deyişle, ürün satışı üzerinde 

Ebay’in hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Ürünler ile ilgili tüm süreçler sistemi 

kullanan gruplar tarafından belirlenmektedir.     

E-ticarette mal veya hizmet sağlamak için kurulan bir sistemi kullanan en az 

iki ayrı grup olması ve bu iki grubun dolaylı ağ dışsallıkları ile birbirlerini etkilemesi 

sonucunda oluşan piyasalar iki taraflı piyasalar şeklinde tanımlanmaktadır. 

(Armstrong, 2006:668; Rysman, 2009:125) Evans’ a göre bir piyasanın iki taraflı 

piyasa olarak nitelendirilebilmesi için dolaylı ağ dışsallıkları ile etkilenen birbirinden 

farklı grupların yanı sıra, bu grupların talep yapılarının birbirinden farklı olması 

gerekir. (2003:332) Örneğin oyun geliştiricileri ile oyun oynamak isteyen 

tüketicilerin talep yapıları farklıdır. Oyun geliştiricileri ile tüketicilerin buluştuğu 

platform olan konsolu üreten firma ise aracıdır. Tüketiciler ve oyun üreticilerinden 

herhangi biri konsola ilgi duymazsa, diğer tarafta konsol ile ilgilenmeyecektir. Bu 

sebeple konsol üreten firma, oyunun fiyatını belirlerken her iki tarafa uygun bir 

strateji belirlemek zorundadır. Aracıların iki taraflı piyasalarda, her iki grubun talep 

yapısına göre bir fiyat stratejisi belirlemesi gerekmektedir. (OECD 2009:11) 

Platform şeklinde de adlandırılan iki taraflı piyasalar genellikle endüstriyel 

organizasyonlar çerçevesinde incelenmektedir. (Evans 2003:379) Son zamanlarda ise 

internet ile birlikte oluşan piyasalara yönelik araştırmalarda yoğunluk görülmektedir. 

İnternet ile birlikte yaygınlaşan e-ticaretin yapısal özelliğinden dolayı Rysman’a göre 

sanal ortamdaki tüm piyasalar iki taraflıdır. (2009:127) E-ticaret iki taraflı 

piyasaların incelenmesi ve uygulamaların yapılması açısından büyük bir fırsat 

sunmaktadır. Dolaylı ağ dışsallığının sürdüğü, fiyat, rekabet ve ürün yapılarının daha 

geniş çerçevede düşünüldüğü bu piyasalar ile ilgili çalışmalar göz önüne alındığında, 

e-ticaret çerçevesinde yapılacak araştırmaların ilerleyen süreçte artacağı 

görülmektedir.  

 

5.1.5.5. Güvenlik 

İnternet, isteyen herkesin dahil olabileceği, izolasyonun olmadığı, bilgi ve 

belgelere erişim için bir sınırlama olmadan paylaşım amaçlı oluşturulan bir sistem 
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olduğu için güvenlik başlangıç yıllarında problem olarak düşünülen bir konu değildi. 

Sistem genişlemeye başlayınca bazı bilgilerin korunması ve kısıtlamaların getirilmesi 

ile başlayan süreçte güvenlik oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Tarafların 

güven duyguları ile doğrudan ilişkili olan güvenlik konusu e-ticarette başlı başına bir 

alan olmuştur. Tüketicilerin güvenlikle ilgili üzerinde durdukları konular ise bilgi 

güvenliği ve işlem güvenliğidir. (TÜİK 2012) Bu sebeple e-ticarette güvenlik 

konusunu, teknolojik ve politika yaklaşımlarıyla açıklanması uygun olacaktır.  

Teknolojik açıdan güvenlik sistemleri alıcılar ile satıcılar arasındaki etkileşim 

ortamının güvenlik tehditlerinden arındırılmasını kapsamaktadır. İşlem anında ve 

işlem sonrasında bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesini önleyen 

sistemler ile e-ticaret günümüzde daha güvenli bir ortam haline gelmiştir. SET ve 

SSL78 sistemi ile işlem esnasında taraflar arasındaki veri alış verişinin şifrelenmesi, 

kişisel bilgilere ve ödeme bilgilerine üçüncü şahısların erişim riskini ortadan 

kaldırmaktadır. İnternet sayfaları SSL şifreleme yapıldığını firma logosu ile 

kullanıcıya bildirirler. Ziyaret edilen bir sayfanın şifrelemeye tabi olup olmadığı ise 

internet sayfasının adresinde yer alan https:// ön eki ile anlaşılabilir.  

Ödeme sistemleri tüketicilerin bir diğer güvenlik kaygılarını oluşturmaktadır. 

Önceden öde sistemi79 ile geleneksel ticaret anlayışından ayrılan e-ticarette ödeme 

yapıldıktan sonra ürün teslimi için beklenilmektedir. Kredi kartı ödemesi ardından 

ürünün teslim edilmemesi veya tüketicilerin kredi kartı bilgilerinin çalınma riski, 

rahatsızlık ortamı oluşturmaktadır. Havale ödemesi, kapıda ödeme, sanal cüzdan, 

sanal hesap, mobil cüzdan, 3D-secure gibi sistemlerle güvenliği artan ödeme 

sistemlerinin yanı sıra son zamanlarda Türkiye’de internet üzerinden kredi kartı 
                                                           

78 SET (Secure Electronic Transaction) ve SSL (Secure Socket Layer) aynı amaç için tasarlanmış 
olmalarına karşın işleyiş olarak birbirlerinden farklıdırlar. SET, 1997 yılından sonra kullanılmaya 
başlanmış ve sisteme kayıt olan her bir kredi kartı ile birlikte bilgisayara kurulan bir yazılım 
aracılığıyla açılan sanal hesap üzerinden çalışan bir sistemdir. Daha fazla bilgi için bakınız, 
http://www.telekom.com.tr/v2/sss/internet-sorular/251-set-nedir (13.02.2013) 

79 Elektronik ticaretin ödeme biçimlerine benzer işlem yapılması ilk kez 1880 yılında Richard Sears 
tarafından uygulamaya konulmuştur. Sears'ın mektup ile saat satışı yaptığı sistemde, ödemelerin 
saatin tüketiciye gönderilmesinden önce yapılması durumunda, ödemeyi yapan tüketici, Sears'ın 
saati göndermemesi veya daha düşük bir kalitede saat göndermesi endişeleri ile karşı karşıya 
kalmaktadır. Eğer Sears, önce saati gönderir sonra ödeme talep ederse, tüketicinin hiç para 
göndermeme veya daha az ödeme yapması olasıdır. Tamamen güven problemine dayalı bir 
etkinsizliğe Sears’ın çözümü günümüz e-ticaret ödeme biçiminin aynısıdır. İşleyiş, ödemenin önce 
alınması ve ardından saatin müşteriye gönderilmesi şeklindedir. Eğer müşteri saati beğenmez ise, 
Sears saati geri alma karşılığında, koşulsuz müşterinin parasını geri iade etmektedir. (Clay ve 
Strauss 2002:250) 
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kullanım oranlarının arttığı dikkat çekmektedir. Web üzerinden alış verişlerde kredi 

kartı kullanım oranları her yıl artış göstermektedir. Bu durum, Türkiye’de artık 

tüketicilerin e-ticaret işlemlerinde kredi kartını kullanmaktan çekinmediklerinin 

göstergesidir. 

Tüketicilerin özel bilgilerinin üçüncü şahıslarla paylaşılması, e-ticaretteki bir 

diğer güvenlik kaygısıdır. E-ticaret sitelerinden alış veriş yapmak için ilgili siteye 

kayıt yaptıran tüketici, özel bilgilerini site veri tabanına kayıt etmektedir. Bu 

bilgilerin site tarafından istemli veya bir siber saldırı sonrası istem dışı, üçüncü 

şahısların eline geçmesi olasıdır. Bu bilgiler arasında kredi kartı bilgilerinin olması 

ciddi problemler oluşturabilir. Gizlilik probleminin çözümü için ise firmalar, 

tüketicilerin kişisel bilgilerinin üçüncü şahıslara açılmayacağına ve bunun için 

gerekli tedbirlerin alınacağına dair bir üyelik sözleşmesi ile teminat vermeye 

çalışırlar.  

Bu problemlerin politika anlamında çözümlenmesi hükümetler tarafından 

oldukça ciddiye alınan bir konudur. “Siber suçlar” olarak bilinen ve internetten 

işlenen bilişim suçları arasında bilgisayarlara yönelik saldırılar, sızmalar, kişisel 

bilgileri ele geçirme ve dinlemeler sayılabilir. 2004 yılında Avrupa Konseyi 

tarafından kabul edilen Siber Suçlar Sözleşmesini, Türkiye 2010 yılında imzalamış 

ve e-ticaret, sosyal medya ve iletişim kanalları ile ilgili güvenlik konularında önemli 

bir adım atmıştır. Türkiye’de e-ticaretin düzenlenmesi amacıyla 2012 yılında kabul 

edilen kanun ile bilgiye ve işlemlere dayanan güvenlik problemleri ile ilgili bir dizi 

kararlar alınarak, e-ticaretin daha şeffaf bir yapıya kavuşması ve piyasada güven 

oluşturulması hedeflenmektedir. Onaylanma sürecinde olan Yeni Türk Ticaret 

Kanunu bünyesinde e-ticareti düzenleyici bazı değişiklikler yer almaktadır.  

 

5.2. ASİMETRİK BİLGİ ÇERÇEVESİNDE ELEKTRONİK TİCARET 

İnternet üzerinden mal ve hizmetlerin satılması, firmalar ve tüketiciler 

açısından oldukça büyük fırsatlar sunmasının yanı sıra, geleneksel piyasalarda 

mevcut olan problemleri büyütmektedir. Bilgi kaynaklı sorunlar, bilginin etkin 

kullanımı üzerine tasarlanmış olan sistemlerin başlıca sorunlarıdır. Tüketicilerin 

verecekleri kararlar sahip oldukları bilgi çerçevesinde şekilleneceğinden dolayı, karar 
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öncesinde ürünün fiyatı ve kalite özellikleri önem kazanmaktadır. Tablo 5.8’de 

sunulan litaratürde görüldüğü üzere, e-ticarette bilgi çerçevesinde yapılan çalışmalar 

eksik bilgi, belirsizlik ve asimetrik bilgi problemleri üzerine yoğunlaşmaktadır.  

Tüketicilerin elde edeceği bilgilerin yeterli olmaması belirsizlik ortamı 

oluşturmaktadır. E-ticarette belirsizlik, firma ve ürün bilgilerini kapsamaktadır. Bu 

bilgilere sahip olan taraf ise firmalar olduğundan dolayı, piyasada alıcı ve satıcılar 

arasında bilgi asimetrisi söz konusudur. Piyasa başarısızlığına sebep olan asimetrik 

bilgi, e-ticareti olumsuz etkilemekte ve mutlaka olumsuz etkilerinin azaltılması için 

gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. E-ticaretin piyasa etkinliği asimetrik bilgi 

probleminin çözülmesi ile mümkündür.  

 

5.2.1. E-Ticaret Ve Belirsizlik 

Belirsizlik ve risk kavramlarının birbirlerinde farklı kavramlar olduklarını 

belirterek bu iki kavramı birbirinden ayıran Knight, belirsizliği hesaplanamaz eksik 

bilgi durumu şeklinde tanımlamaktadır. (Knight 1921:87) Risk ise olasılık hesapları 

ve istatistiksel ölçümlerle hesaplanabilir. Risk eksik bilgiden kaynaklandığı için 

hesaplanabilir belirsizlik olarak değerlendirilmektedir. (Leroy ve Singell 1987:397) 

Bu çerçevede e-ticaretteki eksik bilgi ortamı düşünüldüğünde, işlem sonucu 

hesaplanabilir olasılık ile tam olarak tahmin edilemeyeceğinden dolayı, e-ticaretin, 

risk yerine belirsizlik kavramı ile değerlendirilmesi uygun olacaktır. (Dimoka, Hong 

ve Pavlou 2012:400)      

E-ticaretin sanal yapısından dolayı alıcı ile satıcı arasında fiziksel etkileşim 

kurulamaması bilgi tabanlı problemler ortaya çıkarmaktadır. Huston ve Spencer’a 

göre, taraflar arasındaki fiziksel iletişim eksikliği, e-ticarette belirsizlik ortamı 

oluşturmaktadır. (2002:50) En kuvvetli yönü bilgi işlemleri olan e-ticaretin, en 

problemli konuları bilgi tabanlı kalite problemleridir. Bilgi edinilen kaynağın kalitesi 

ve elde edilen bilginin kalitesi olmak üzere iki belirsizlik söz konusudur. E-ticarette 

bilgi kaynağını satıcı, edinilen bilgiyi ürün bilgisi olarak değerlendiren Pavlou, Liang 

ve Xue’ye göre, satıcı belirsizliği ve ürün belirsizliği e-ticaretin önündeki en büyük 

bariyerlerdendir. (2007:107) 
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Tablo 5.8: E-ticarette Belirsizlik ve Asimetrik Bilgi Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Yazar Çalışmanın Adı ve Tarihi Çalışmanın Teması/Türü Katkıları 

Soon-Yong Choi  
Andrew Whinston ve 
Dale Stahl 

Economics of E-commerce, 
1997 

E-ticarette genel konular/E-
kitap 

Elektronik ortamda satılan ürünler hakkındaki bilgiler, satıcı tarafndan 
konulan resim ve açıklamalardan oluşmaktadır. Bu ise e-ticaret 
piyasalarında alıcı ve satıcılar arasında olan bilgi asimetrisinin 
artmasına sebep olmaktadır. Alıcı ve satıcı arasındaki fiziksel 
uzaklıklar sebebiyle ticaretin yüz yüze yapılamadığı e-ticaret 
piyasaları, tarafların asimetrik bilgi problemlerini daha fazla yaşadığı 
piyasalardır. 

Yannis Bakos 
The Emerging Role of 
Electronic Marketplaces on 
the Internet, 1998 

İnternetin piyasa etkileri ve e-
ticarette etkinlik, piyasa 
yapısı/Makale  

İnternet ortamında bilginin hızlı yayılması ve bilgi paylaşımının etkin 
biçimde yapılabilmesi, alıcı ve satıcıların uygun olarak eşleşmesine ve 
dolayısıyla ticari işlemlerde etkinliğin artmasına sebep olur. Gelişen 
iletişim teknolojileri sayesinde düşük işlem maliyetlerine sahip olan e-
ticaret, problemlerin daha az olduğu sürtünmesiz piyasalar 
sunmaktadır. Alıcı ve satıcıların elde edecekleri değerleri arttıran e-
ticaret, asimetrik bilgi problemlerin olduğu bir piyasa yerine, etkin 
rekabetin yaşandığı piyasa görünümündedir. 

Erik Brynjolfsson ve 
Michael D. Smith 

Frictionless Commerce?, 
2000 

E-ticaretin sürtünmesiz bir 
ticaret biçimi olup olmadığının 
geleneksel ticarete göre 
karşılaştırmalı 
incelenmesi/Makale 

E-ticaret piyasasını fiyat dağılımları, fiyat seviyeleri, menü maliyetleri 
ve asimetrik bilgi açısından ampirik incelenmesinin yapıldığı 
çalışmada, Amazon.com’un online satışlarda lider olması ile birlikte 
ürün fiyatlarının rakiplerine göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 
Bakos’un tespitleri ile çelişen bu durum, e-ticaret piyasalarının 
sürtünmesiz olduğu yönündeki soru işaretlerini arttırmaktadır.  

Sonja Grabner 
The Role of Consumers’ 
Trust in Online-Shopping, 
2002 

E-ticarette kalite belirsizliği ve 
güven/Makale 

E-ticarette yer alan süreçler ve ürünler ile ilgili tüketicilerin endişeleri, 
e-ticaretteki belirsizlik ve karmaşadan kaynaklanmaktadır. Ayrıca 
intenet üzerinden kişisel bilgilerin paylaşılması, belirsizliklerden 
dolayı riskli olarak algılanmaktadır. E-ticarette sistem tabanlı ve işlem 
tanımlı olmak üzere iki tip belirsizlik söz konusudur. Sistem tabanlı 
belirsizlik e-ticaretin bulunduğu sistem ile ilgili olup dışsaldır. İşlem 
tanımlı belirsizlik ise e-ticaret işlem süreci ile ilgili olduğu için 
içseldir. 
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Paul A. Pavlou, 
Huigang Liang ve 
Yajiong Xue 

Understanding and 
Mitigating Uncertainty in 
Online Exchange 
Relationships, 2007 

E-ticarette belirsizlik/Makale 

Asimetrik bilgi, satıcının fırsatçı davranışları, güvenlik ve gizlilik 
endişelerinden kaynaklanan e-ticaretteki belirsizlik satıcı ve ürün 
belirsizliği olmak üzere iki tiptir. Alıcı ve satıcı arasındaki bilgi 
farklılıkları, belirsizlik ile doğru orantılıdır. Başka bir deyişle 
belirsizliğin kaynağı olan asimetrik bilgi arttıkça algılanan belirsizlik 
artmaktadır. 

Oliver Fabel ve Erik 
E. Lehmann 

Adverse Selection and 
Market Substitution by 
Electronic Trade, 2002 

Asimetrik bilgi, ters 
seçim/Makale 

Taraflar arasında bilgi asimetrisinden kaynaklanan ters seçim 
problemininin geleneksel ticaret ve e-ticaret üzerindeki etkilerinin 
karşılaştırmalı olarak incelendiği çalışmada her iki ticaret şeklinde 
ters seçim probleminin bulunduğu vurgulanmaktadır. Kalite 
belirsizliğinin her iki ticaret biçiminde de olması, bilgilendirme 
maliyetlerinin daha düşük olduğu ticaret biçimine daha fazla avantaj 
getirecektir. E-ticaret, ters seçim açısından daha fazla problemli 
olmasının yanı sıra, bilgi araştırmanın daha etkin ve daha az maliyetle 
yapılabilmesini sağlamaktadır.  

John H. Huston ve 
Roger W. Spencer 

Quality Uncertainty and the 
İnternet, 2002 

Ürün kalite belirsizliği, 
asimetrik bilgi ve ters 
seçim/Makale 

Alıcının satıcıyı gözlemleme imkanının olmaması e-ticarette 
belirsizliklerin ve bilgi asimetrisinin artmasına sebep olmaktadır. 
İnternet üzerinden gerçekleştirilen madeni paraların müzayede 
fiyatları ile ters seçim ilişkisinin ortaya koyulduğu çalışmada, 
Akerlof’un çalışması ile benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Alıcının ürün 
resmi ve ürün açıklamaları ile daha fazla bilgilendirilmesi satış oranını 
arttırmaktadır. Ayrıca satıcı deneyiminin artması ve alıcıların bir 
güven aracı olarak gördüğü kalite sertifikaları, ürünlerin fiyatlarının 
artmasına yol açmaktadır.  

Sanjeev Dewan and 
Vernon Hsu 

Adverse Selection in 
Electronic Markets, 2004 

E-ticarette ters seçim ve 
maliyeti/Makale 

E-ticaretin potansiyel olarak ters seçim problemlerine daha açık bir 
yapıda olduğunun belirtildiği çalışmada kalite ve fiyat ilişkisi 
kurularak, e-ticarette ters seçimin maliyeti tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Huston ve Spencer’ın çalışmalarında yer alan kalite 
sertifikası yerine, yüksek kalitede ürünler satan bir firmanın fiyatları 
ile internet üzerinden yapılan müzayede sistemindeki ürün fiyatlarının 
karşılaştırılması ile internetteki ürün fiyatlarının %10-15 arasında 
daha düşük olduğu belirlenmiştir. Başka bir deyişle kalite 
belirsizliğinin ortadan kaldırılması, ürün fiyatlarını %10-15 
arttıracaktır.   



174 
 

Yong Pan 

Improving the Cyber 
‘Lemons’ Market with a 
Trust-Intermediary in E-
Commerce, 2008 

Asimetrik bilgiden kaynaklanan 
sorunların e-ticaret üzerindeki 
etkileri ve güven çerçevesinde 
çözüm önerileri/Makale 

Alıcıların ters seçim probleminden dolayı interneti satın alma aracı 
olarak değil, araştırma aracı olarak kullanmaktadırlar. Çin’de yapılan 
bir aratırmaya göre, tüketicilerin %43.8’inin e-ticaretteki en büyük 
problem olarak ürün kalitesi gösterilmektedir. E-ticarette ters seçimin 
kaynakları olarak, e-ticaret piyasa yapısı, üreticinin bilinmemesi ve 
internet üzerinden ürün kalitesinin tam anlaşılamaması 
gösterilmektedir.   

Eric Overby ve Sandy 
Jap 

Electronic and Physical 
Market Channels: A Multi-
Year Investigation in a 
Market for Products of 
Uncertain Quality, 2009 

Ters seçim açısından 
piyasaların 
karşılaştırılması/Makale 

Elektronik ortamdaki ürün ile ilgili yapılan sunumlar, ürün kalitesinin 
ortaya konulması için yeterli olmayacağından dolayı e-ticarette ters 
seçim olasılığı yüksektir. Bu sebeple belirsizliğin yüksek olduğu 
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E-ticarette yer alan belirsizliğin kaynağı olarak taraflar arasındaki 
bilgi asimetrisi olduğu belirtilen çalışmada satıcı, ürün ve ortam 
belirsizliği olmak üzere üç belirsizliğin bulunduğu ileri sürülmektedir. 
Satıcı ile ilgili belirsizlikler, satıcının fırsatçı davranışı, gizililik 
prensiplerine uyulmaması ve destek hizmetleri ile ilgili endişelerden 
oluşmaktadır. Ürün ile ilgili belirsizlikler ise ürün fiyatı, ürün kalitesi 
ve teslimat süresi ile ilgili endişelerden kaynaklanmaktadır. Ortam 
belirsizliği ise kullanım kolaylığı, tasarım, güvenlik gibi web sayfası 
kaynaklı oluşan belirsizliklerdir. E-ticaret üzerinden tekrar satın alma 
kararı üzerinde en etkili belirsizlğin tespit edilmesi amacıyla yapılan 
uygulamada, ürün belirsizliğinin anlamlı bir etkisinin olmadığı, en 
etkili faktörün ise satıcı belirsizliği olduğu tespit edilmiştir.   
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E-ticarette belirsizlikler üzerine yapılan çalışmalar genellikle firma ve ürün 

kalitesindeki belirsizlikler üzerinedir. (Dimoka, Hong ve Pavlou, 2012:401; Lee, Ang 

ve Dubelaar, 2005:607; Pavlou, Liang ve Xue, 2007:105) E-ticarete konu olan tüm 

işlemler, sonuçları itibariyle öngörülemez olduğu için alıcı ve satıcı ilişkilerine 

belirsizlik hakimdir. Ürün teslimat zamanı, satış sonrası ürün garantisi, ödeme geri 

iadesi, ürün özellikleri gibi konular e-ticaretteki temel belirsizliklerdendir. (Pavlou, 

Liang ve Xue, 2007:107) Başka bir deyişle e-ticaret işlemleri, satıcı ve ürün kalitesi 

belirsizliklerine bağlı olarak her zaman tam başarılı olamama olasılığına sahiptir. 

Örneğin ödemeye rağmen ürünün gönderilmemesi, farklı özelliklere sahip bir ürün 

gönderilmesi, teslimatın geciktirilmesi veya kullanıcı özel bilgilerinin paylaşılması 

gibi birçok istenmeyen durumlara bağlı olarak endişeler ve dolayısıyla belirsizlikler 

artmaktadır.  

Dimako, Hong ve Pavlou’ya (2012) göre, e-ticarette ürün belirsizliklerinin, 

tanım belirsizliği ve gelecek belirsizliği olmak üzere iki kaynağı vardır. Gelecek 

belirsizliği ürünün kullanılmaya başladıktan sonraki performansını ifade etmektedir. 

Gelecek belirsizliğini ortadan kaldırmak mümkün değildir. Tanım belirsizliği ise 

ürünle ilgili web sayfasında satıcı tarafından verilen bilgilere dair belirsizliği içerir. 

Buradaki bilgiler satıcı tarafından bilerek eksik verilebileceği gibi, elektronik 

ortamın teknolojik yetersizliklerinden de kaynaklanmaktadır. İnternet üzerinden 

koku, tat gibi bilgiler hala iletilememektedir. İnternetten parfüm satan bir firma eksik 

bilgiyi giderebilecek güce şu anki teknolojiyle sahip değildir. Satıcı, ifade edemediği 

ürün özellikleri için tüketicinin sahip olduğu örtük bilgiyi kullanma yoluna gider. 

İnternetin teknolojik kısıtlamaları, ürünle ilgili tüm detayların öğrenilmesinin 

mümkün olmaması ve fiziksel temasın yapılamaması e-ticarette ürünle ilgili 

belirsizliklerin artmasına neden olmaktadır.  

İzquierdo ve İzquierdo (2007), eksik bilgi olmasa dahi, ürün kalitesi ile ilgili 

piyasada belirsizlik olacağını ve bunun piyasa etkinliğini azaltacağını ortaya 

koymuşlardır. Birçok firma ve çok sayıda ürünün olduğu bir piyasada, farklı firmalar 

tarafından üretilen ürünlerin kaliteleri farklı olacaktır. Eğer bu ürünlerin hepsi aynı 

fiyattan satılırsa, düşük kalite ürün satan firma daha fazla kar edeceği için avantajlı 

olacaktır. Eğer ürünler farklı fiyatlardan satılırsa, düşük kalitedeki ürün düşük 
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fiyattan satılacağı için piyasa talebi kalitesiz mala yönelecektir. Ürün çeşitliliğindeki 

artış, ürün kalitesindeki değişkenliğin ve ürün kalitesinde belirsizliğin artmasına 

neden olacaktır.  

Overby ve Jap (2009) tarafından yapılan bir çalışmaya göre belirsizliğin 

düşük olduğu mallar e-ticaret yoluyla, belirsizliğin yüksek olduğu mallar ise 

geleneksel yollarla satılmaktadır. Tüketicilerin e-ticareti kullanmama sebebini açıkça 

ortaya koyan bu durum, e-ticaretin araştırma amaçlı kullanımına bir örnektir. E-

ticareti belirsizliklerden dolayı güvenli bulmayan tüketiciler, ürün hakkında bilgi 

toplama sürecini internetten, satın alma işlemini ise geleneksel yöntemlerle yaparlar. 

Diğer taraftan Overby ve Jap’ın (2009) tespitleri e-ticaretteki belirsizliğin ürünlere 

göre değiştiği, buna bağlı olarak talebin ve fiyatların etkilendiği anlamına 

gelmektedir. Bu yaklaşımda kalite üzerine yüksek belirsizliği olan ürünlerin talep 

azlığına bağlı olarak fiyatlarında düşüş gözlenirken, kalite belirsizliği düşük seviyede 

olan ürünlerin fiyatlarında düşüş gözlenmemektedir.    

E-ticarette yapılan işlemlerde ürün belirsizliği kadar, satıcının kalite 

belirsizliği de önemlidir. Alıcı, internetteki satıcının tam olarak kalitesini 

değerlendirme imkanına sahip değildir. Satıcı hakkındaki eksik bilgiden kaynaklanan 

satıcı belirsizliği, tüketicinin satıcılar arasından doğru seçim yapabilmesini 

zorlaştırır. Geleneksel işleyen piyasalarda satıcı ile fiziksel iletişim kurulabilmesi, 

satıcı belirsizliğini azaltmaktadır. Ancak kişisel etkileşimin kurulamaması sebebiyle 

satıcı karakteristiklerinin anlaşılamaması, dürüst ve dürüst olmayan satıcı ayrımının 

yapılamamasına neden olmaktadır. (Gefen, Karahanna ve Straub 2003a:53)  

Satıcı belirsizliği tamamen satıcının kendisi hakkında ve gelecek davranışları 

hakkındaki gerçeklerin bilinmesini istememesi ile ilgilidir. Tüketicinin olumsuz 

etkilenmesine sebep olan bilgileri açıklamayan firmalar belirsizliğe sebep olurlar. 

(Ba ve Pavlou, 2002:244; Lee, 1998:78; Wang ve Wu, 2011:2) Diğer taraftan e-

ticaretteki bir firma kendisi ile ilgili bilgileri tüketicilere sunduğu gibi, ürün 

bilgilerini de kendisi düzenler. İnternet sayfalarındaki ürün tanıtım kataloglarının 

düzenlenmesi ve ürünle ilgili bilgilerin tüketiciye sunulması firma tarafından 

yapılmaktadır. Kendi gerçek özellikleri konusunda eksik bilgi verme eğilimindeki 
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firmalar, satış yaptıkları ürünlerle de ilgili eksik bilgi verme eğilimindedirler. 

(Dimoka, Hong ve Pavlou 2012:400)  

Satıcı belirsizlikleri ile ilgili bir başka konu ise satıcının gizlilik prensiplerine 

uygun davranmaması üzerine olan belirsizliklerdir. Tüketicilerin kişisel bilgilerinin 

yanı sıra, işlem ve ödeme bilgilerinin firma tarafından üçüncü şahıslara verilmesi 

veya bilgi güvenliğini sağlayacak sistemlerin kullanılmaması, tüketicilerde gizlilik 

endişeleri ortaya çıkarmaktadır. İşlem sonrasında firma kontrolü altına giren bu 

bilgiler kötü amaçlı kullanılabilir. (Wang ve Wu 2011:3) 

E-ticarette satıcıların, kendileri ve ürünleri hakkında daha fazla bilgiye sahip 

olmaları, kendilerine avantaj sağlamaktadır. (Pavlou, Liang ve Xue 2007:107) Satıcı 

ve ürünlerle ilgili bilgilerin satıcıların elinde olduğu, bu bilgilerin tüketicilere 

iletilmesinin satıcıların arzuladığı ölçüde mümkün olduğu düşünüldüğünde, e-ticaret 

piyasasında belirsizliğin satıcılar tarafından kaynaklandığını ileri sürmek yanlış 

olmayacaktır. 

 

5.2.2. E-Ticarette Asimetrik Bilgi Ve Kaynakları 

Arrow’un (1963) sağlık sektöründe doktor ile hasta arasında problem 

oluşturan doğru tedavinin uygulanıp uygulanmadığı ve Akerlof’un (1970) satın 

alınan ikinci el kullanılmış aracın limon veya cevher olduğunu konu alan çalışmaları, 

asimetrik bilgi sebebiyle oluşan piyasa başarısızlıkları üzerine verilebilecek 

örneklerdir. Her iki çalışmada,  bilginin elde edilmesi çok zor olan ve belirsizliğin 

çok yüksek olduğu piyasalar örnek olarak seçilmiştir. Geleneksel piyasalarda 

belirsizlik söz konusu olmayan ürünlerde asimetrik bilgi probleminden söz edilmez. 

Örneğin araştırma malı olan kitaplar hakkında karmaşık bilgi olmadığı için 

geleneksel piyasalarda kitapları kullanarak asimetrik bilgi problemlerini açıklamak 

zor olabilir. Ancak e-ticarete konu olan her ürün potansiyel asimetrik bilgi 

problemine sahip bir üründür. Geleneksel piyasalardan kuşe kağıda basılmış olarak 

alınacak bir kitap, internet üzerinden alındığında, kuşe kağıdı baskı olarak sipariş 

verilse dahi, düşük kalite kağıt baskılı gelebilir. Kitabın teslim alındıktan sonra 

kalitesinin anlaşılabileceği anlamına gelen bu durum, e-ticaret ile birlikte araştırma 
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malları kategorisinde yer alan ürünlerin, deneyim malı olarak değerlendirilmesi 

gerektiğini göstermektedir. 

İlk yıllarda internetin bilgi paylaşımı ve bilgi yayılmasına yaptığı katkılardan 

dolayı e-ticaret üzerine düşünceler, asimetrik bilgi problemlerinin istismar edilmediği 

bir piyasa olacağı yönündeydi. (Bakos 1998:42) Aksine e-ticaret, belirsizlik ve eksik 

bilginin daha fazla olmasından dolayı, geleneksel piyasalara göre daha fazla 

asimetrik bilgi problemlerinin yaşandığı bir piyasa görünümündedir. (Pan 2008:1; 

Fabel ve Lehmann 2002:191; Huston ve Spencer 2002:50; Qin ve Zou 2009:732; 

Dimoka, Hong ve Pavlou 2012:397) E-ticarette asimetrik bilgiye dikkat çeken ilk 

araştırmacılardan olan Choi, Whinston ve Stahl’a göre, elektronik ortamda satılan 

ürünlerin kalite bilgileri hakkında sadece resim ve satıcı tarafından konulan ürün 

bilgilerinin olması taraflar arasındaki bilgi açığının artmasına ve asimetrik bilginin 

oluşmasına yol açmaktadır. (1997:36-37) Lee, elektronik piyasaya giren alıcıların 

geleneksel piyasalara göre daha farklı risklerle karşılaşacaklarını, elektronik ortamın 

alıcılara lastiği tekmeleme (kick the tires)80 fırsatını vermemesinin bu risklerin 

başında geldiğini belirtmektedir. (1998:78) E-ticarette ürünlerle ilgili yeterli 

gözlemin yapılamaması tarafları asimetrik bilgi sorunları ile karşı karşıya 

bırakmaktadır. Fortune dergisi tarafından 2000 yılında yapılan bir araştırmaya göre, 

ürünler hakkında internetten araştırma yapan tüketiciler, ürünü geleneksel yollardan 

almayı tercih etmektedirler. (Pan 2008:1) E-ticaret sadece bilgi edinme aracı olarak 

görülmekte, alış veriş için uygun bulunmamaktadır. İnternetten giyim ürünleri 

üzerine 2011 yılında yapılan bir çalışmada, satılan ürünlerin %25’inin alıcılar 

tarafından geri gönderilmesinin, ürünlerin beden, görünüş ve kalite ile ilgili eksik 

bilgiden kaynaklandığı vurgulanmaktadır81. Satın aldıkları ürünleri geri iade eden 

tüketicilerin %32’si beklediği kalitenin altında bir ürünle karşılaştığını, %30’u ise 

ürünün resimde göründüğü gibi olmadığını ileri sürmüşlerdir. TÜİK’in 2012 yılı 

araştırmasına göre, Türkiye’de internet üzerinden alış veriş yapanlar arasında sorun 

                                                           
80 “Kick the tires” terimi Lee’nin (1998) kullanımından sonra e-ticaretteki kalite belirsizliklerini 

anlatırken bir kalıp haline gelmiştir. Birçok çalışmada elektronik ortamın bilgi yetersizliğini 
vurgulamak için bu deyimin sık sık kullanıldığına rastlanmaktadır. 

81 Daha fazla bilgi için bakınız, http://fits.me/sites/default/files/content/download/Fits.me_-
_Returns_whitepaper_-_October_2012.pdf (17.02.2013) 
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yaşayanların %9 olduğu ve yaşanan sorunlar içerisinde her yüz kişiden 47 kişinin 

yanlış, hasarlı ürün teslimi ile ilgili problemlerle karşılaştığı tespit edilmiştir.  

Literatürdeki çalışmalar değerlendirildiğinde asimetrik bilginin, e-ticaretteki 

en büyük sorunlardan biri olduğu açıktır. Tüm işlemlerin eksik bilgi ortamında, 

asimetrik bilgi ile iç içe yapıldığı söylenebilir. E-ticaretteki asimetrik bilginin 

kaynakları ise yapısal sebepler, firma kaynaklı sebepler ve ürün kaynaklı sebepler 

olarak üç grup altında incelenebilir.     

E-ticaretteki eksik bilgi ortamının sebeplerinden biri olarak interneti gösteren 

Grabner, internetin yapısal özelliklerinden kaynaklanan problemlerin sistem tabanlı 

ve dışsal faktörler olduğunu belirtmektedir. (2002:45) Başka bir deyişle e-ticaretteki 

eksik bilgi ortamı, internetin teknolojik yetersizliklerinden kaynaklanmaktadır. E-

ticaret işlemlerinin sayısal olarak işlem yapan cihazlar ve yazılımlar aracılığıyla 

sanal bir ortamda yapılması, başka bir deyişle e-ticaretin sanal yapısı, asimetrik 

bilginin oluşmasına neden olan faktörlerdendir. (Qin ve Zou 2009:733) Fiziksel 

iletişimden yoksun olarak işlemlerin yürütülmesi, tarafları yüz yüze ticaretteki 

avantajlardan yoksun bırakmaktadır. Lastiği tekmeleme avantajına sahip olmayan 

tüketiciler, ürünlere dokunamadıkları veya koklayamadıklarından dolayı ürünlerin 

kalitelerini tam olarak bilemezler. Benzer şekilde tüketiciler, sanal ortamda satıcılarla 

yüz yüze görüşemedikleri için satıcının beden dili, yaklaşım tarzı gibi ikna edici 

davranışları gözlemlenemeyecektir. (Huston ve Spencer 2002:50)  

Asimetrik bilginin diğer kaynağı olarak, internet üzerinden satış yapan 

firmalar gösterilebilir. Firmanın, kendisi ve ürünleri hakkında tüketicilere verdiği 

bilgiler eksik veya yanlış olabilmektedir. Bunun sebebi, yukarda bahsettiğimiz 

yapısal kısıtlamalar olabileceği gibi, firmanın bilerek bu şekilde davranması da 

olabilir. Firmanın kendisi veya ürünleri hakkında eksik veya yanlış bilgi vermesinin 

sebebi, tüketicinin olumsuz karar vereceği endişesidir. (Dimoka, Hong ve Pavlou 

2012:400)  

Ürünler, e-ticaretteki asimetrik bilginin diğer kaynağıdır. Bazı ürünlerin 

karmaşık yapısı gereği her özelliğinin bilinmesi imkansızdır. Bu açıdan geleneksel 

piyasalarda karmaşık bilgi sebebiyle oluşan asimetrik bilgi, e-ticarette de söz konusu 

olacaktır. Diğer taraftan, e-ticaretin işleyişi teknolojiye bağımlı olduğu için 
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yapabilirlikleri de tamamen teknolojiye bağımlıdır. Günümüz teknolojisi ile tatma, 

dokunma, koklama gibi ürün değerlendirmede kullanılan duyuların sayısal 

tanımlarının yapılamaması sebebiyle, bu bilgilerin internet aracılığıyla iletilmesi 

mümkün olmamaktadır. Kullanıcıların bu bilgilerden yoksun kalması, koku, 

dokunma veya tat gibi bilgilerin önemli olduğu ürünlerde asimetrik bilgiyi 

kaçınılmaz kılmaktadır. Örneğin internetten parfüm satan bir firmanın satış süreci 

tamamen asimetrik bilgi ortamında gerçekleşmek zorundadır. 

 

5.2.3. Asimetrik Bilginin E-Ticaret Üzerindeki Etkileri 

E-ticaret etkin kullanılmaya başladığı yıllardan itibaren araştırmacılar 

tarafından ilgi odağı olan bir alandır. Teknoloji ile birlikte piyasaların işleyiş 

yöntemlerindeki değişiklikler üretici ve tüketicileri büyük ölçüde etkilemektedir. Bu 

etkilerin incelenmesi olumlu ve olumsuz yönleri ile birlikte yapılmaktadır. E-ticaretle 

birlikte en düşük fiyatın tüketiciler tarafından tespit edilmesinin kolay olmasının yanı 

sıra kaliteli ürünün tespit edilmesi bir o kadar zor hale gelmektedir. Kalite-fiyat 

ilişkisinin zorlaşması, tüketicilerin değerinde kaliteli ürün almalarının önünde büyük 

bir engel oluşturmaktadır. Birçok çalışmada, e-ticaret piyasa etkinliğinin önündeki en 

büyük engel olarak, asimetrik bilgi gösterilmektedir. Bu bağlamda, e-ticaret 

etkinliğini arttırmak için asimetrik bilgi problemlerinin ortadan kaldırılmasına 

yönelik düzenleme ve politikaların uygulanması yerinde olacaktır.  

Piyasalarda asimetrik bilgiden kaynaklanan iki problem söz konusudur. 

İşlemden önce (ex-ante) ortaya çıkan, düşük kalitede bir ürünün seçilmesi olarak 

bilinen ters seçim problemi, diğeri ise işlemden sonra (ex-post) ortaya çıkan ve 

tarafların işlem öncesine göre farklı davranması olarak tanımlanan ahlaki tehlike 

problemidir. E-ticaret ile ilgili literatürde bu problemlerin e-ticarette sorun teşkil 

ettiği belirtilmekle birlikte çalışmalar genellikle müzayede sistemleri üzerine 

yoğunlaşmaktadır. (Ellison ve Ellison 2005:141) Eksik bilgiden kaynaklanan bu 

problemlerin incelenmesi sadece müzayede sistemleri değil tüm e-ticaret piyasası 

açısından önemlidir. 
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5.2.3.1. E-Ticaret Ve Ters Seçim Problemi 

Akerlof’un Nobel Ödülü almasına neden olan, literatürde limon problemi 

olarak adlandırılan ters seçim problemi, gizli bilgiden kaynaklanan ve işlem öncesi 

ortaya çıkan bir problemdir. Literatüre Akerlof’un kullanılmış araba piyasası örneği 

ile giren ters seçim problemi, e-ticaret işleyiş yapısından kaynaklanan alıcı ile satıcı 

arasındaki bilgi dengesizliği sebebiyle, sadece kullanılmış ürünlerde değil, e-ticarete 

konu olan tüm ürünlerde ortaya çıkmaktadır. (Lewis 2007:1) Daha fazla bilgi sahibi 

olan tarafın diğer tarafa göre daha avantajlı olacağı çerçevesinde e-ticarette satıcılar 

her zaman avantajlıdır. Sahip oldukları avantajları dürüst olmayan biçimde kullanan 

satıcılar ters seçim problemlerinin ortaya çıkmasına sebep olurlar. Bu sebeple ters 

seçim probleminin ortadan kaldırılmasında satıcıların rolü oldukça önemlidir (Baye 

2001:181) 

Geleneksel piyasa işleyişlerine göre ters seçim probleminin piyasalar 

üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyan Akerlof’un (1970) çalışması, e-ticaretin 

yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte, bu piyasalarda da araştırılmıştır. Ürünün sanal 

ortamda bilgilendirme amacıyla satıcı tarafından verilen bilgiler, yazı, resim veya 

video görüntüsü ile sınırlı olduğundan ve satın alınan ürün kalitesi ancak teslim 

alındıktan sonra anlaşıldığından dolayı tüketiciler her an ters seçim problemi ile karşı 

karşıyadır. Aynı ürünün yüksek derecede fiyat dağılımları sebebiyle tüketici ürün 

kalitesi hakkında ikileme düşer. Fayda maksimizasyonu gereği düşük fiyatlara 

öncelik verilmesi ürün kalitesi ile ilgili riskleri arttırmakta, fiziksel olarak ürünün 

inceleme imkansızlığı, ters seçim problemini güçlendirmektedir. Düşük kalite ürün 

satan firmaların daha rahat işlem yapabileceği anlamına gelen bu durum, kaliteli ürün 

satan firmaların olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. (Fabel ve Lehmann 

2002:192) 

E-ticaret fiyatları ile geleneksel piyasa fiyatlarını karşılaştırmayı amaçlayan 

Garicano ve Kaplan, internet üzerinden işlem yapan kullanılmış araç müzayede 

sistemindeki verileri kullandıkları araştırmalarında, motivasyon maliyeti olarak 

isimlendirdikleri asimetrik bilgi probleminden kaynaklanan maliyete 

rastlanılmadığını ve e-ticarette ters seçim probleminin olmadığını ileri sürmüşlerdir. 

(2001:20) Garicano ve Kaplan’ın çalışmaları incelendiğinde internet müzayedesi 
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yapan sitenin, tüketicilere Autodaq adı verilen bir güven mekanizması hizmeti 

sunduğu görülmektedir. (Garicano ve Kaplan 2001:12) Bu sistemde aracın kaliteli 

olduğu garantisi üçüncü şahıs ile verilmekte ve tüketicinin kalitesiz bir araç 

almasının önüne geçilmektedir.  

E-ticaretteki fiyat ve kalite incelenmesini konu alan bir başka çalışma daha 

önce Lee (1998) tarafından gerçekleştirilmiştir. Lee, internet üzerinden satılan 

malların fiyatlarının yüksek olduğunu, kalite için ise bir garanti sisteminin gerekli 

olduğunu vurgulamaktadır. (1998:78) Kısaca Lee, e-ticarette ters seçim problemini 

kabul etmekle birlikte fiyatların geleneksel ticarete nazaran daha yüksek olduğunu 

belirtmiştir. Lee’nin çalışmasında, internetten satılan ikinci el oto piyasasında satılan 

arabaların kalite düzeylerini tespit eden Aucnet adındaki bir aracı kurum 

bulunmaktadır. Aucnet’in değerlendirmesinin bulunduğu araçların fiyatları, 

uygulamanın maliyeti sebebiyle yüksek olmaktadır. Tüketicileri ters seçim 

probleminden kurtaran bu uygulamaların maliyeti tüketicilere yüklenmekte ve 

piyasadaki fiyatları arttırmaktadır.  

Fabel ve Lehmann (2002), e-ticaretteki ters seçim probleminin etkilerini 

tespit etmek için geleneksel piyasalarla karşılaştırmalı analiz yapmışlardır. İkinci el 

araç piyasasının e-ticaret ve geleneksel piyasalardaki fiyat farklılıklarını tespit 

etmeye çalışmışlar, ancak anlamlı bir ilişki tespit edememişlerdir. Bunun sebebi 

olarak hem geleneksel hem de e-ticarette, ikinci el araç piyasasının oldukça yüksek 

belirsizlik ortamına sahip olmasını göstermişlerdir. Araştırmacılara göre, her iki 

piyasada kalite belirsizliğinin olması durumunda, ters seçim probleminin daha az 

maliyetle çözüme kavuşturulabildiği piyasa, daha fazla pazar payına sahip olacaktır. 

Teknolojik alt yapısı gereği, ters seçim problemlerini çözme noktasında e-ticaret 

daha avantajlı olarak görülmektedir. Ancak tüketiciler açısından her işlemin ters 

seçim potansiyeline sahip bir işlem olması nedeniyle, e-ticaret firmalarının ters seçim 

problemleriyle daha etkin şekilde mücadele etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede 

firmaların tüketiciler ile iletişim kanallarını destekleyerek, geri beslemeye dayalı 

stratejiler belirlemeleri şarttır.  

Arama teknolojilerinin e-ticarete getirmiş olduğu avantaj ile en düşük fiyatlı 

ürünün tespit edilmesi çok zor değildir. Diğer bir deyişle tüketiciler en düşük fiyata 
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rahatlıkla ulaşabileceklerini düşünmektedirler. Ancak ürün kalitesi çerçevesinde aynı 

düşünce geçerli değildir. E-ticarette yüksek kalite ürünlerin tespit edilmesi, en düşük 

fiyatın tespit edilmesi kadar kolay yapılamaz.  

Huston ve Spencer (2002), internet üzerinden düşük kalite malların daha 

kolay satıldığı, buna karşın yüksek kalite ürünlerin zor satıldığına dair öngörülerini 

ispatlamak için eski madeni paralar ile yapılan müzayede verilerini kullanmışlardır. 

Araştırmalarında alıcının kalite belirsizliğini ayırt edemediği, satıcının ise ürünle 

ilgili tüm detaylı bilgiye sahip olduğu varsayılmıştır. Çalışmalarının sonucunda ters 

seçimin satışlar ve fiyatlar üzerindeki etkilerini tespit etmişlerdir. Araştırmacılara 

göre alıcılar, satılan ürün kalitesinin satıcının belirttiğinden daha az kaliteye sahip 

olduğuna inanmaktadırlar. (Huston ve Spencer 2002:57) Düşük kalite beklentisi ile 

tüketiciler fiyatı yüksek ürünleri tercih etmeyeceklerinden dolayı, genellikle işlem 

gören ürünler düşük kaliteli ürünler olacaktır. Böylece piyasa sadece düşük kalitede 

ürünlerin işlem gördüğü bir piyasa haline gelecektir. Diğer taraftan yüksek kalite ile 

birlikte ürünlerin fiyatları artacaktır. Ürünün kalitesiz olduğu yönündeki alıcının 

düşüncesi, satıcının kaliteli ürünlerini istediği fiyattan satamamasına yol açacaktır. 

Bu durumda satıcı için üç alternatif geçerlidir. Piyasadan çekilmek, fiyat düşürmek 

veya alıcıyı ürünün kaliteli olduğuna ikna etmektir. Tüketiciyi ikna etmek için Lee 

(1998) ile Garicano ve Kaplan’ın (2001) çalışmalarında belirtilen üçüncü şahıs 

çözüm ile alıcıda güven oluşturmak gerekmektedir. Huston ve Spencer, tüketicinin 

güven duyduğu bir kalite sertifikasına sahip olan para fiyatlarının, ortalama fiyat 

seviyesinden %20, sertifikalı ve resimli bir paranın ise ortalama fiyattan %19,2 daha 

yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. (2002:56) Buna göre, alıcının güven duyduğu bir 

kalite sertifikasının alıcıya bir maliyeti söz konusudur. Kalite sertifikasına sahip 

paraların resimli olup olmamasına göre de maliyetin değiştiği görülmektedir. Bu ise 

e-ticarette ürün resimlerinin kullanılmasının tüketicileri olumlu etkilediği şeklinde 

yorumlanabilir.     

Huston ve Spencer’ın çalışmasına benzer bir çalışmayı, Ebay’den aldığı pul 

müzayedesi verilerini, Micheal Rogers adındaki pul satışında söz sahibi bir firma 

fiyatları ile karşılaştıran Dewan ve Hsu, internetteki fiyatların %10-15 arasında daha 

düşük olduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca Ebay’de yer alan satıcı değerlendirme 

sisteminin, pul satışlarını etkilediğini belirlemişlerdir. (Dewan ve Hsu 2004:497) 
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Çalışmaya göre satıcı hakkında yapılan yorumların olumlu olması ve iyi tanınan bir 

satıcı olması, tüketicilerin kalitesiz ürün alma riskini azaltmaktadır.  

Piyasanın etkinliği, alıcı ve satıcılar tarafından kullanılabilecek bilgi 

miktarına bağlıdır. Taraflar arasındaki bilgi dengesizliği ile ortaya çıkan ters seçim 

problemi nedeniyle e-ticaretin göz kamaştırıcı bir piyasa etkinliğine sahip olmadığını 

belirten Pan, ters seçim problemini ortadan kaldırarak piyasa etkinliğinin 

sağlanabilmesi için üçüncü şahıs çözüm önermektedir. (2008:1) Güven aracısı 

sayesinde e-ticaret piyasası üzerindeki limon problemlerinin olumsuz etkileri 

azalmaktadır. Tüketiciler, güven oluşturma sistemleri sebebiyle oluşan yüksek 

fiyatları ödemeye razıdırlar. Özellikle e-ticarette ters seçim probleminin analiz 

edilmesini gereklilik olarak gören Yao ve Zou’ya göre ters seçim problemi için 

üçüncü şahıs çözümlerin yanı sıra yasal düzenlemeler ve firma sinyalleri de 

önemlidir. (2010:1562) 

Asimetrik bilgi problemi olan ters seçim, e-ticareti olumsuz etkileyen ve 

çözüm getirilmesi gereken en önemli problemlerden biridir. Daha önceki çalışmalar 

dikkate alındığında, üçüncü şahıs çözüm veya kalite sertifikası gibi uygulamalar, 

alıcının güvenini arttırmayı hedeflemektedir. Ters seçim probleminden kaçınmak 

isteyen tüketici, ürün kalitesinden emin olmak için kendisinde güven duygusunu 

arttıracak sinyallere önem vermektedir. Tüketiciler, e-ticarette satılan ürünün 

satıcının belirttiğinden daha az kaliteye sahip olduğuna inanmaktadır. Bu sebeple 

firmaların kaliteli ürün satmaları ve kaliteli hizmet sunmaları kadar önemli olan diğer 

bir konu, ürün ve hizmetlerin kaliteli olduğu sinyallerini tüketicilere vermeleridir. 

 

5.2.3.2. E-Ticaret Ve Ahlaki Tehlike Problemi 

E-ticaret etkinliğini azaltan bir diğer problem, işlem sonrası ortaya çıkan ve 

tarafların işlem öncesindeki tutumlarını, işlem sonrasında değiştirmeleri olarak 

tanımlanabilecek olan ahlaki tehlike problemidir. İşlem sonrası davranışların, karşı 

tarafın arzu etmeyeceği biçimde değişmesi, e-ticarette piyasa işleyişini olumsuz 

etkileyen faktörlerden biridir. (Bao 2011:1) İşlem sonrası alıcı ve satıcı arasındaki 

ilişki, tarafların gizli eylemleri sebebiyle olumsuz etkilenmektedir. 
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E-ticarette görülen ahlaki tehlike problemini asil-vekil modeli ile inceleyen 

Pavlou, Liang ve Xue’ya göre, satıcının tüm özelliklerinin gözlemlenememesi, 

alıcının yaşadığı belirsizliğin artmasına sebep olmaktadır. Alıcının asil, satıcının da 

vekil olarak düşünüldüğü çalışmada, gizli eylemin tamamen satıcı tarafından 

kaynaklandığı belirtilmektedir. (2007:109-110) Satıcının kar maksimizasyonu gereği 

fırsatçılık yapma olasılığı, tüketicinin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. 

Çalışmalarında satıcıları kaliteli ve kalitesiz olmak üzere ikiye ayıran araştırmacılar, 

düşük kalite satıcıların, düşük kalite mal sattıklarını ve satış sonrasında da düşük 

kalite servis hizmeti verdiklerini, ayrıca kendileri hakkındaki özel bilgilerini 

saklayarak, tüketicinin kaliteli satıcılar ile kalitesiz satıcıları ayırmasını 

engellediklerini belirtmektedirler. Satıcının işlem sonrası fırsatçı davranışları olarak, 

işlem sonrasında elde edilen müşteri bilgilerinin kullanılması, bilgi güvenliği için 

tedbirler alınmaması ve ürün garanti şartlarının yerine getirilmemesi 

gösterilmektedir. Asil-vekil yaklaşımıyla e-ticaretteki ahlaki tehlike problemini C2C 

piyasalarda inceleyen Yao, problemin kaynağı olarak, e-ticaretin sanal yapısını, 

insanın doğası gereği sahip olduğu ahlaki sorumsuzluğunu ve koruyucu 

mekanizmaların yetersizliğini göstermektedir. (2010:389) 

Tüketicinin karşılaştığı ahlaki tehlike problemleri genellikle ürün 

çerçevesinde olmaktadır. E-ticarette alış veriş yapan bir tüketici, ürün tesliminden 

önce ödeme yapmaktadır. Ödeme sonrasında ürünü tüketiciye göndereceğini belirten 

firma, ödeme yapılmasına karşın, ürünü göndermeyebilir. Ürünün teslimi ile ilgili bir 

diğer husus, ürünün belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesidir. Genellikle 

stoksuz çalışan satıcıların, sipariş aldıkları ürünlerin temininde yaşadığı gecikmeler 

tüketicilerin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Bu durum, ürünün teslim 

edilmeyeceğini düşünen tüketicilerin e-ticaret işlemleri üzerine olan kaygılarını 

arttırmaktadır. Tüketicilerin karşılaşacakları bir diğer işlem sonrası sorun, ürün 

tesliminden sonra ürün garantisi, teknik destek ve servis hizmetlerinin 

sağlanmamasıdır. Satıcıların web sayfalarında yayınlanan sözleşmelerde garanti, 

destek ve servis ile ilgili hususlar açıklanmaktadır. Ayrıca bu sözleşmede 

müşterilerin özel bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağı ve gizlilik prensibine 

uygun hareket edileceği belirtilir.  Alınan üründe ortaya çıkacak muhtemel bir 

problem sonrasında yeterli desteği ve garantiyi sağlayacağını ve gizlilik şartlarına 
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uyacağını belirten satıcı, işlem öncesi yapılan sözleşmeye aykırı davranış içinde 

bulunabilir.      

Genellikle e-ticarette yaşanan ahlaki tehlike problemleri satıcı kaynaklı 

olmasına karşın, bazı durumlarda firmalar da ahlaki tehlike problemi ile 

karşılaşabilmektedir. Siparişi veren kişinin, ürün tesliminde yanlış adres sebebiyle 

bulunamaması, özellikle kapıda ödeme sistemlerini kullanan firmalar açısından 

problem oluşturmaktadır. Bir diğer sorun, yasalar gereği internet üzerinden alınan 

ürünlerin belirli bir süre içerisinde koşulsuz iade hakkının tüketicilere verilmesidir. 

Tüketiciler açısından son derece olumlu bir uygulama olan koşulsuz geri iade 

politikası, satıcı açısından ahlaki tehlike probleminin kaynağı olabilmektedir. Kaliteli 

satıcı, tüketicinin kaliteli ürünü aldıktan sonra iade edeceğini düşünmemektedir. 

Ancak tüketici ilgili ürünü sadece birkaç gün kullanacak, sonrasında ihtiyacı 

kalmayacaktır. Ürünü teslim aldıktan ve birkaç gün kullandıktan sonra koşulsuz iade 

hakkını kullanmak isteyen tüketicinin isteğini yasal olarak yerine getirmek zorunda 

kalan satıcı, ahlaki tehlike problemi ile karşı karşıya kalmaktadır.    

 

5.2.4. E-Ticarette Asimetrik Bilgi Problemlerinin Çözümleri 

Asimetrik bilgiden kaynaklanan problemler bir piyasada kaliteli ürünlerin 

azalmasına sebep olmaktadır. Kaliteli ürün satanların piyasadan ürünlerini çekmeleri 

ile piyasadaki ürünlerin ortalama kalite seviyesi ve piyasa etkinliği azalır. E-ticarette 

ürün ve hizmet bilgilerinin eksik olarak verilmesi teknolojik imkansızlıklardan 

kaynaklanabildiği gibi, satıcıların bilinçli olarak eksik bilgi vermesinden de 

kaynaklanmaktadır. Bu sebeple e-ticarette asimetrik bilgi problemleri kaçınılmaz 

olarak mevcut olmaktadır. İşlemlerin tamamen asimetrik bilgi ortamında 

gerçekleştiği e-ticaret piyasalarında, asimetrik bilgiyi ortadan kaldırmak imkansızdır. 

Ancak olumsuz etkilerinin azaltılması mümkündür. E-ticarette asimetrik bilgi 

problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar genellikle sinyal teorisi çerçevesinde, 

tüketici üzerinde güven oluşturmaya yöneliktir. 

Geleneksel piyasalarda kalite belirsizliğinin ortadan kaldırılması için ürünün 

kalite garantisinin satıcı tarafından verilmesi, ürün değişimi gibi piyasa sinyalleri, 

ürün ve firma kaliteleri ayrımının yapılabilmesini sağlar. (Kirmani ve Rao 2000:66) 
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Düşük kalite ile yüksek kalite ayrımının yapılabilmesi için önemli olan sinyal teorisi, 

e-ticaret işlemlerinde de önemli bir rol oynamaktadır. E-ticarette ürün bilgilerinin 

konulması satıcılar tarafından gerçekleştirildiğinden dolayı, ürün kalite sinyallerinin 

yanı sıra, satıcı firmanın da kalitesi ile ilgili sinyaller, tüketici tarafından dikkate 

alınmaktadır. Geleneksel ticaretteki satıcının yaklaşımı, sözlü iletişimi ve beden dili 

gibi sinyallerden yoksun olan tüketiciler, sanal ortamda daha farklı sinyaller ile satıcı 

ve ürünlerin kaliteleri hakkında öngörüde bulunabilirler. (Pan 2009:4) E-ticaret 

piyasasında faaliyet gösteren firmalar, kendilerinin ve ürünlerinin kaliteli olduğuna 

dair sinyalleri tüketicilere iletirlerken, çeşitli uygulamalara yer verirler. E-ticarette 

yer alan sinyalleri maliyet açısından yüksek ve düşük maliyetli sinyaller olarak iki 

gruba ayıran Mavlanova, Fich ve Koufaris’e göre kaliteli ürün satan kaliteli satıcılar 

maliyeti yüksek olan sinyalleri kullanmaktan çekinmezken, düşük kaliteli firmalar 

yüksek maliyetli sinyallerden kaçınmaktadırlar. (2012:246) Araştırmacılar, üçüncü 

şahıs (third party) garantisi, para geri iade politikası, alternatif ödeme çeşitleri, 

tüketici geri besleme sistemi, sipariş nerede sistemi ve canlı destek gibi sistemlerin 

satıcılar açısından daha maliyetli sinyaller olduğunu belirtmektedirler. Maliyeti 

düşük olan sinyaller ise iletişim bilgileri, gizlilik anlaşması, güvenlik sözleşmesi, 

güvenlik sertifikası, e-posta doğrulama sistemi, teslimat süresinin bildirilmesi ve stok 

bilgisi gibi sistemlerdir.  

E-ticaretteki asimetrik bilgiden kaynaklanan problemlerden kaçınmak için 

kullanılan sinyaller arasında literatürde en çok karşılaşılan yöntem ise üçüncü şahıs 

garantidir. (Huston ve Spencer, 2002; Pan, 2008; Qin ve Zou, 2009; Yao ve Zou, 

2010) Bu sinyallerin dışında tüketiciler açısından dikkate alınan diğer sinyaller 

marka (Jervenpaa, Tractinsky ve Vitale, 2000; Lee, Ang ve Dubelaar, 2005; Wu ve 

Wang, 2010) ve hükümet düzenlemeleridir. (Bao, 2011; Pan, 2008; Vanhoose, 2011)  

Yao (2010) ise, e-ticaretteki asimetrik bilgi problemlerinin çözümü için ise, alıcıyı 

koruyan mekanizmaların ve bilgi paylaşımı sistemlerinin geliştirilmesini 

önermektedir. 

Literatürde incelenen çözümlere dikkat edildiğinde, tüm çözümlerin 

tüketicide güven oluşturmak üzerine olduğu görülmektedir. Satın alma süreci 

boyunca verilen garantiler, düzenlemeler ve getirilen standartlar, tüketicinin satıcıya 

güven duyması için uygulanan sistemlerdir. E-ticarette yapılan işlemlerde, 
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tüketicinin satıcıya duyduğu güven, tüketicinin alım kararını vermesi için oldukça 

önemlidir. Asimetrik bilgiden kaynaklanan problemlerden dolayı e-ticarette 

tüketiciler parasını, zamanını ve satın almak istediği ürünü kaybetme riskleriyle karşı 

karşıyadırlar. Bu sebeple tüketiciler, alım sürecinde sorun yaşamayacağına güvendiği 

satıcıyı seçmeye gayret ederler. Güven veren satıcının seçiminde ise güven sinyalleri 

önemli rol oynamaktadır. Firmaların kaliteli ürün ve hizmet sunacağına dair 

düşünceleri tüketicilerde oluşturabilmeleri için, tüketicilerin dikkate aldığı güven 

telkin eden bazı uygulamaların firmalar tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

 

ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN SORUNU VE TÜKETİCİ 

GÜVEN FAKTÖRLERİ 

 

E-ticaret açısından son derece önemli bir kavram olan güvenin konu edildiği 

bu bölümde güvenin, e-ticarette neyi ifade ettiği ve önemi belirtildikten sonra, e-

ticarette güven üzerine yapılan çalışmalar ve oluşturulan modeller incelenecektir. 

Bölümün ikinci kısmında ise e-ticarette tüketici güvenini etkileyen faktörler olarak 

kişisel güven, satıcı temelli güven ve teknolojik temelli güven konuları anlatılacaktır. 

 

6.1. ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVEN KAVRAMI 

Günümüzde kullanılan internet teknolojisi, mal ve hizmetlerin tüketiciye 

ulaştırılmasında en etkin yöntemlerden biri haline gelmiştir. Elektronik iletişim 

amacıyla internette kullanılan web sayfalarının, son yıllarda ürün ve hizmet alım 

satımında kullanılması, yeni bir ticaret şeklinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Hem 

firmalar hem de tüketiciler açısından oldukça cazip avantajlar sunan e-ticaret, işlem 

yapan firma ve tüketicilerin sayısındaki artış ile birlikte işlem hacmini tüm dünyada 

her geçen gün büyütmektedir. Özellikle internet üzerinden alış veriş yapan 

tüketicilerin sayısında görünen artışlar, e-ticareti yeni bir satış kanalı olarak 

görülmesinden çok, firmaların sahip oldukları müşterileri ellerinde tutmaları için bir 

zorunluluk haline getirmektedir.  

E-ticaret, firmalar ve tüketicilere önemli avantajlar sunmasının yanı sıra 

geleneksel ticarette görülmeyen problemleri de beraberinde getirmektedir. Alıcı ve 

satıcıların fiziksel olarak birbirleriyle görüşememeleri ve tüketicilerin ürün özellik ve 

kalitelerinden emin olamamaları, alıcı - satıcı - ürün üçgeninin eksik bilgi 

çerçevesinde şekillenmesine sebep olmaktadır. Bu durumda ürün hakkında daha 

fazla bilgiye sahip olan satıcı, alıcıya göre daha avantajlı konumda bulunmaktadır. 

Satıcının kendisinden daha fazla bilgiye sahip olduğunun farkında olan alıcı ise 

satıcının kendisine avantaj sağlayacak fırsatçı davranışlar içerisinde olacağını 
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düşünmektedir. Pavlou, Liang ve Xue, e-ticarette yaşanan belirsizliğin satıcı 

belirsizliği ve ürün belirsizliğini içerdiğini belirterek, alıcı ve satıcı ilişkisindeki 

belirsizliğin eksik bilgi derecesine bağlı olduğunu ileri sürmektedir. (2007:107) E-

ticaret piyasasında tarafların birbirleri hakkında ve ürünler hakkında kısıtlı bilgilere 

sahip oldukları düşünüldüğünde, e-ticaretteki belirsizliğin temel nedeni eksik 

bilgidir. Pavlou, Liang ve Xue’ya göre, e-ticarette eksik bilgi ile şekillenen alıcı ve 

satıcı işlemleri üzerindeki olumlu etkilerinin olması sebebiyle güven kavramına 

ihtiyaç duyulmaktadır. (2007:107)   

E-ticaret ile birlikte tüketicilerin sahip olduğu zaman, hız ve araştırma 

avantajlarına karşın tüketiciler klasik ticarete nazaran daha fazla problemle karşı 

karşıyadırlar. Karşılaşılan başlıca sorunun ürün kalite belirsizliği olduğunu belirten 

Pan, internette satılan tüm ürünlerde kalite belirsizliğinin söz konusu olduğunu ileri 

sürmektedir. (2006:5) Ayrıca ürün hakkındaki kalite değerlendirmesini sadece 

satıcının verdiği bilgilere göre yapmak durumunda olan tüketici, satıcının temin ettiği 

bilgilerle sınırlıdır. Bu bağlamda satıcı davranış ve özellikleri, geleneksel ticarete 

nazaran, e-ticarette daha önemlidir. Satıcı kalite değerlendirmesinin de tüketici 

açısından bir problem olduğunu belirten Dimoka, Hong ve Pavlou’ya göre ürün 

kalite belirsizliğinin yanı sıra e-ticarette satıcı belirsizliği de oldukça önemlidir. 

(2012:396) Akerlof’un kullandığı limon problemi terimini, e-ticarette siber limon 

olarak kullanan Pan, e-ticaretin şu anda ürün satın almak için değil genellikle ürün 

araştırması yapmak amacıyla kullanıldığını belirtmektedir. (2006:4) Tüketicilerin, 

araştırma için interneti kullanmalarının aksine, ürünü satın almak için geleneksel 

ticareti kullanmalarının başlıca sebebi, e-ticaret piyasasındaki asimetrik bilgi 

yoğunluğudur. Tüketiciler, internet üzerinden satılan ürünlerin ve satış yapan 

firmaların kalite belirsizliğinden sakınmak istemektedirler. E-ticaretteki işlem 

sürecinde karşılaşılan problemleri içsel problemler olarak değerlendiren Grabner, 

içsel problemlerin kaynağı olarak asimetrik bilgiyi göstermektedir. (2002:45) Ürün 

hakkında eksik bilgiye sahip olan tüketici, ürünün istediği kalite ve özellikte 

olduğuna emin olamaz. E-ticaretteki satıcı ve ürün kalite belirsizliklerini çözmenin 

tek yolu asimetrik bilgiye çözüm bulunmasıdır. Bu bağlamda tüketicinin karar 

aşamasında güven oldukça önemli bir rol oynar. Ters seçim veya ahlaki tehlike 

problemleri ile karşılaşma olasılığına karşın, tüketiciler bu problemlerin 
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yaşanmayacağı güvenilir bir satıcıyı tercih etme yolunu seçerler. Bu sebeple 

tüketicide güven oluşturulmasına yönelik düzenlemeler ve politikalar, e-ticaret 

açısından oldukça önemlidir.  

 

6.1.1. E-Ticarette Güven 

İnternetin açık sistem yapısından ve e-ticaretteki işlem süreçlerinde yaşanan 

asimetrik bilgiden dolayı güven, e-ticaretteki en önemli konuların başında 

gelmektedir. (Cheskin Research, 1999; Corritore, Kracher ve Wiedenbeck, 2003; 

Kim, Ferrin ve Rao, 2008; Kim, Xu ve Koh, 2004; Kini ve Choobineh, 1998; 

McKnight ve Chervany, 2002; Tan ve Thoen, 1999; Vaidjan, 2008) Kini ve 

Choobineh (1998), e-ticaretteki güveni, risk ortamında güvenlik, güvenilirlik ve 

yetkinlik düşüncesi olarak tanımlamaktadır. İnternet güvenini, kişinin güvenlik 

problemleri ve riskli durumlar ile karşılaşmayacağına dair beklenti tutumu olarak 

tanımlayan Corritore, Kracher ve Wiedenbeck’e (2003) göre güven, belirsizlik ve 

risk ortamında insanların yaşamasını mümkün kılan bir kavramdır. Gefen, Karahanna 

ve Straub (2003a) ise e-ticaret ortamında güveni, satıcının fırsatçı tutum içerisinde 

olmayacağına dair beklenti olarak tanımlamaktadır. Bazı araştırmalarda güven 

tanımının yapılmasından kaçınıldığını belirten McKnight ve Chervany’ye (2002) 

göre, güven tanımında kavramsal bir kargaşa olmakla birlikte, literatürde yapılan 

güven tanımları genellikle beklenti, risk ve güvenlik kavramlarını içermektedir. 

Güven üzerine açık bir kavramsal tanım olmadığını belirten Aris vd. (2012), e-ticaret 

için güven kavramının hayati bir önem taşıdığını belirtmektedir. Karar verme 

sürecini direk olarak etkileyen ve belirsizlik ortamında karar verme sürecindeki 

karmaşıklığı azaltan bir kavram olan güven, e-ticaret için önemli bir kavramdır. 

Tüketiciler internet üzerinden yapacakları alış verişlere, güven temelinde karar 

verirler. (Komiak ve Benbasat 2004:182)   

Tüketicinin araştırma süreci sadece güvenilen satıcılar ile sınırlı değildir. 

Daha önce işlem yapılmayan e-ticaret siteleri, işlem yapma amacıyla olmasa dahi 

bilgi edinme amacıyla ziyaret edilmektedir. Satıcının internet sayfası incelediğinde 

tüketicide oluşan ilk izlenimler, işlem kararı için oldukça önemlidir. İlk işlemin 

yapılacağı e-ticaret sitelerine olan güven, sinyal teorisi çerçevesinde ele alınabilir. 

Tüketici daha önce işlem yapmadığı için, satıcı ile ilgili herhangi bir tecrübe bilgisine 
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sahip değildir. Bu sebeple ürün ve satıcının doğru seçimi için verilecek kararda, 

ürünün kaliteli olduğunun yanı sıra, satıcının dürüst olup olmadığı ile ilgili sinyaller 

de değerlendirilir. Dürüst satıcının, ürünlerle ilgili verdiği bilgilerin doğru olduğunu 

düşünen tüketici için e-ticaretteki en önemli seçim satıcı seçimidir. Bu sebeple 

tüketiciler, alış veriş yapacakları siteyi tercih ederken, işlem esnasında ve işlem 

sonrasında problem yaşamayacakları veya problem yaşasalar dahi çözüm 

getireceğine inandıkları satıcılara yönelirler. Bu çerçevede e-ticarette güven 

kavramının, ilk defa işlem yapılma esnasında ve geçmişte alış veriş yapılmış 

tekrarlanan işlem esnasında olmak üzere iki aşamada incelenmesi uygun bir yaklaşım 

olacaktır.   

Kim,Xu ve Koh’un (2004) potansiyel müşteri olarak adlandırdıkları, ilk defa 

alış veriş yapacak olan müşterilerin güven duygusu, ilk güven (initial trust) olarak 

adlandırılmaktadır. E-ticaretteki güven ile ilgili araştırmalarda ilk güven, oldukça 

yoğun olarak ele alınmaktadır. (Aris vd., 2012:49; Pavlou, Liang ve Xue, 2007:107) 

Satıcı ile herhangi bir tecrübe yaşamamış olan tüketici, tanımadığı bir satıcıdan, 

dokunamadığı bir ürünü almak istemesi, bu ürün için peşin ödeme yapması ve 

beklentileri doğrultusunda bir ürünün teslim edilmesini beklemesi, tüketicide bazı 

endişelere sebep olmaktadır. Satıcının fırsatçı davranış olasılığı bu endişelerin 

başında gelmektedir. Satıcının internet sitesi üzerinden, fırsatçı davranış içerisinde 

bulunmayacağını dair verilen sinyaller, tüketicinin ilk güven oluşumu üzerinde 

önemli bir paya sahiptir. (Karimov, Bregman ve Hove 2011:273) Bu durumda 

satıcının web sayfası, tüketicinin içinde bulunduğu belirsizliğin ortadan 

kaldırılmasında en önemli bilgi kaynağıdır. E-ticaret çerçevesinde güven üzerine 

yapılan çalışmalar web sayfasının görünüşünün, bilgi içeriğinin ve güvenlik 

tedbirlerinin güven oluşumu üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Hu vd.’ne göre 

tüketicilerin gizlilik ve güvenlik açığı gibi endişelerini ortadan kaldırmayı hedefleyen 

üçüncü şahıs güvenlik çözümlerinin web sayfalarında kullanılması, güven 

oluşumunu pozitif yönde etkilemektedir. (2010:407) Diğer taraftan Chen ve Barnes 

ise web sayfası ile ilgili sinyallerin yanı sıra tüketicilerin satıcı ünü ve tanınırlığını da 

dikkate aldıklarını belirtmektedir. (2007:21) 

Tüketicilerin ilk defa işlem yaptığı e-ticaret sitelerine olan güvenleri ile daha 

önce işlem yaptıkları e-ticaret satıcılarına olan güvenleri birbirinden farklıdır. (Aris 
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vd. 2012:48) Bir satıcı ile işlem yapılmasının ardından güven, bilgiye dayalı hale 

gelir ve tüketicinin satıcı ile yaşadığı deneyimleri ile şekillenir. (Gefen, Karahanna 

ve Straub 2003b:309) Gao ve Wu’nun (2010) bilişsel güven,  Zucker’in (1985) süreç 

tabanlı güven olarak nitelendirdiği bu durum, alıcı ve satıcı arasındaki etkileşimle 

biçimlenmektedir. Tüketicinin yaşayacağı bir olumsuzluk, güveninin azalmasına 

sebep olurken, işlemin kusursuz biçimde tamamlanması güven seviyesini 

arttıracaktır. Diğer taraftan uzun dönem süren başarılı işlemler sonrasında ulaşılan 

üst düzey güven seviyesinde tüketicilerde bağlılık oluşacaktır. Reicheld ve Schefter, 

e-ticarette müşteri bağımlılığı için fiyat mekanizmasının önemli olmadığını, bağlılık 

için öncelikle güven oluşturulmasının gerektiğini belirtmektedir. (2000:107) E-ticaret 

sitesine bağımlı olan bir tüketicinin alım isteği daha fazla olmakla birlikte, farklı satış 

sitelerinden araştırma yapma isteği daha az olmaktadır. (Srinivasan, Anderson ve 

Ponnavolu 2002:45)     

 

6.1.2. E-Ticarette Güvenin Önemi Ve Sebepleri 

E-ticarette yapılan işlemler piyasa temelli faktörlerden dolayı geleneksel 

ticaretten farklıdır. Geleneksel ticarette güvenin önemli bir payı yoktur. (Bolton, 

Katok ve Ockenfels 2004:1) Fiziksel olarak aynı ortamda olan satıcı etkileşimleri, 

alım öncesi ürünü inceleme imkanı ve ürün ödemesi ile teslimatın aynı anda 

gerçekleştirilmesi imkanlarının olduğu geleneksel ticarette güvene ihtiyaç duyulmaz. 

Ancak internetten yapılan ticarette ise durum oldukça farklıdır. Geleneksel ticarette 

ayakkabının deri olduğunu belirten bir satıcının söylediğinin test edilme imkanı 

varken, e-ticarette ayakkabının deri olduğunu belirten satıcıya güvenmekten başka 

seçenek yoktur. Alıcı ve satıcıların fiziksel olarak yakın olmamaları, ürünün sadece 

sanal ortamda incelenebilmesi, ödeme ile teslimatın aynı anda yapılmaması gibi 

faktörler sebebiyle, güven, e-ticarette oldukça kritik bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu sebepledir ki e-ticaret ve güven üzerine yapılan çalışmaların temel 

savları, güven eksikliğinin e-ticarette en büyük engel olduğudur.   

İnternet üzerinden işleyen bir piyasa olması sebebiyle e-ticaret, güven değil 

güvensizlik ortamına sahip bir piyasadır. İnternet açık sistemler üzerine 

yapılandırıldığı için güvenlik ile ilgili önlemler düşünülmemiştir. Sisteme bağlanan 
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her birimin, sistemdeki sunucuyu kullanabilme imkanı vardır. İnternetin çalışma 

biçimini ortak çalışma mimarisi olarak niteleyen Kini ve Choobineh, bu yapının 

güvenlik açığına temel oluşturduğunu belirtmektedirler. (1998:51) Açık sistemler 

üzerinden bilginin transferi, bilgilerin sisteme bağlı olan diğer kullanıcılar tarafından 

elde edilme riskini arttırmaktadır. İnternetteki bu güvenlik açığı sebebiyle 

kullanıcıların güvenlik endişeleri yüksektir. Teknolojik olarak birçok güven azaltıcı 

unsur barındıran internet ortamı ticari işlemler düşünülerek tasarlanmamıştır. 

(Ratnasingham 1998:313) Bu bağlamda internet, e-ticaret için güvenli bir işlem 

ortamı sunmamaktadır. Başka bir deyişle e-ticaret, piyasanın işlediği ortam sebebiyle 

taraflara güven vermeyen bir ortamdır.   

İnternette güven kavramı sadece tek boyutludur. Sistemi kullanmak isteyen 

kişinin sisteme girebilmesi için bazı özel bilgilerden oluşan formu doldurması ve 

kendisine ait kullanıcı adı ile şifre belirlemesi gerekmektedir. İnternette güvenlik 

kavramı sadece sisteme girişlerin kontrol altına alınması ile ilgilidir. Sistemin giriş 

kontrolü sadece sistem sahibi ile ilgili bir konudur. Bu sebeple sistem kullanılmaya 

başlamadan önce kişilerin özel bilgileri ile sistem kaydı yapılmaktadır. Kullanıcının 

özel bilgilerini vermeme gibi bir seçim şansı yoktur. Sistem yöneticisi, kullanıcının 

tüm özel bilgilerine sahip olmanın karşılığında karşı tarafa sadece gizlilik taahhüdü 

vermektedir. Başka bir deyişle tüm bilgilere sahip olma karşılığında kullanıcıdan 

güven talep etmektedir. Diğer taraftan, kendisine ait özel bilgilerin hiç tanımadığı 

kişilere teslim edilmesi, tüketiciler açısından endişe kaynağıdır. Geleneksel ticarette 

satıcılara, telefon numarası, adres veya doğum tarihi bilgileri verilmeden alış veriş 

yapılabilir. Ancak bir e-ticaret sitesinde alış veriş yapmak için bazı kişisel bilgilerin 

siteye teslim edilmesi zorunludur. Sitelere verilen bu bilgiler, güvenlik açığı 

oluşturan e-posta, telefon, adres ve kredi kartı bilgilerini de içermektedir. Tanımadığı 

kişilerden veya organizasyonlardan istenmeyen e-posta, kısa mesaj veya telefon 

araması ile karşılaşmak insanları rahatsız eden olaylardır. En fazla endişeler ödeme 

esnasında kullanılan kredi kartı bilgilerinin çalınması ile ilgilidir. İnternetteki 

güvenlik teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte bilgilerin şifrelenmesi, haberleşme 

anında bilgilerin çalınmasının ve dinlenmesinin önüne geçmiştir. Ancak verilen kredi 

kartı bilgilerinin satıcının veri tabanında kayıtlı olması, özel bilgilerin korunması 
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noktasında güveni önemli hale getirmektedir. Başka bir deyişle, tüketicinin kişisel 

bilgilerini satıcıya teslim edebilmesi için güven önemli bir etkendir.  

İnternetin alt yapısı paylaşım için tasarlandığından dolayı güvenli ticaret için 

uygun bir piyasa sunmaz. Tüketiciler bu risklerle en fazla karşı karşıya olan 

kesimdir. Ancak tüketicinin karşı karşıya olduğu riskleri tamamen ortadan kaldıracak 

bir yaklaşım söz konusu değildir. Tüketici, işlem öncesi ve işlem sonrasında, sürecin 

beklentileri doğrultusunda gerçekleşeceği noktasında satıcıya güvenmek zorundadır. 

E-ticaret işlemleri tüketici güvenine dayalı olarak gerçekleştirilen işlemlerdir.   

TÜİK’in 2012 yılı içerisinde yapmış olduğu araştırmaya göre, internetten 

ürün sipariş eden tüketiciler arasında problem yaşayanların oranı %10’dur. Problem 

yaşayanların ise neredeyse yarısı yanlış ürün veya kusurlu ürün teslim edildiğini 

belirtmekte ve her 3 kişiden biri ürünü geleneksel olarak incelemeden ürünü 

almadığını belirtmektedir. Sipariş verdiği üründen daha farklı özelliklerde ürün 

teslim edilmesi ve tüketicilerin ürünü inceleyemedikleri için geleneksel ticareti tercih 

etmeleri, e-ticaretteki en büyük sorunun asimetrik bilgiden kaynaklanan problemler 

olduğunun göstergesidir. Çünkü tüketiciler sadece satıcı tarafından web sayfasına 

konulan ürünlerin resimleri ve bilgileri ile karar vermek durumundadırlar. Sipariş 

ettiği ürünün kalite seviyesini bilemediği gibi satıcının gerçek kalite ile tüm bilgiyi 

verdiğine de emin olamaz.  Tüketiciler ürün, satıcı, ödeme, teslimat, servis ve garanti 

gibi konularla ilgili eksik bilgiden kaynaklanan belirsizliklerden dolayı e-ticaretten 

uzak durmayı tercih etmektedirler.  E-ticarette satıcı ile alıcı arasındaki bilgi 

asimetrisi, e-ticaretteki belirsizliklerin kaynağıdır. Tüm kontrolün satıcının elinde 

olduğu ve bilgi asimetrisinin üst düzeyde olduğu bir piyasada işlem yapılabilmesi 

için tüketici güveni önemli bir rol oynar. Tüketiciler, özel bilgilerinin verilmemesi ya 

da kötü amaçlı kullanılmaması, belirtilen kalitede bir ürünün teslim edilmemesi, 

işlem sonrasında garanti, servis, geri iade gibi taahhütlerin yerine getirilmesi 

hususlarında satıcıya güvenmek isterler. Bu sebeple e-ticarette tüketici üzerinde 

güven oluşturacak uygulamalar son derece önemlidir. 

Satıcının, tüketici üzerinde güven oluşturabilmesi için kullanabileceği tek 

araç, web sayfasıdır. Kendisinin dürüst bir satıcı olduğu sinyalini tüketiciye sadece 

web sayfası üzerinden verebilir. Görüntülenen bir internet sayfasında, satıcı 
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hakkındaki ilk izlenimler şekillenir. Bu sebeple internet sayfasının görünüşü ve 

içeriği tüketici güveni için oldukça önemlidir. (Vaidyan 2008:39) E-ticaret 

piyasasına yeni girecek olan firmaların başlangıçta basit bir site tasarımını 

kullanmaları mantıklı değildir. Çünkü ilk ziyaret edilen bir sitenin güvensiz olarak 

değerlendirilmesinden sonra tüketicinin bu düşüncesini tersine çevirmek zorlu ve 

maliyetli bir süreç olacaktır.    

Geleneksel ticarette taraflar arasındaki güven eksikliğini ortadan kaldırmak 

için sözleşmeler kullanılır. Sözleşme, güvensizlik ortamında tarafların kendilerini 

korumaya yönelik bir uygulamadır. Güvensizlik ortamında yapılacak sözleşmenin 

yürütme ve kontrol maliyetlerine taraflar katlanarak, kendi açılarından daha güvenli 

bir ortam oluştururlar. Geleneksel ticarette işlemlerin, güven olmadan resmi 

sözleşmeler yardımıyla yapılabileceği anlamına gelen bu durum, e-ticaret için geçerli 

değildir. E-ticaret ortamında resmi bir sözleşme yapılamayacağı için güvenin ikamesi 

yoktur. Geleneksel ticarette güven oluşturmanın maliyetine her iki taraf katlanırken, 

e-ticarette bu maliyet sadece satıcıya aittir. Bailey’ye göre güven, e-ticarette işlem 

maliyetlerini azaltmaktadır. (1998:104) Ancak sanal ortamda satıcıya ait olan, web 

sayfası üzerinden güven sinyalleri verilmesinin bir maliyeti vardır. Güven 

oluşturulduktan sonra, firmanın sahip olduğu tüketici kitlesini tutmak ve yeni 

tüketiciler kazanmak amacıyla, firmaların güven sinyallerini sürdürmeleri gereklidir. 

Bu sebeple e-ticaret, güven oluşturma noktasında firmanın maliyetlerini 

arttırmaktadır. 

E-ticaret firmaları arasındaki fiyat farklılıklarının sebeplerinden biri de 

güvendir. (Huston ve Spencer 2002:57) Tüketicilerin güven duyduğu bir e-ticaret 

sitesindeki fiyatlar yüksek olabilir. Tüketicinin güvenini kazanma maliyetini yine 

tüketicilere yükleyen firmalar, ürünlerin fiyatlarını yüksek tutarlar. Güvenilen 

firmaların yüksek fiyatlarından dolayı elde ettikleri bu kazançları güven rantı olarak 

tanımlayabiliriz. Tüketici e-ticaret üzerinden yapacağı alış verişlerde daha fazla 

ödemeye razı olarak, sorun yaşamayacağı güvenilir satıcıyı seçer. Güven rantı, 

tüketicilerin asimetrik bilgi problemlerinden kaçınma isteğinin fiyatıdır. Diğer 

taraftan düşük fiyatlar, ürün kalitesi ile ilgili tüketicinin endişelerini arttırmaktadır. 

(Guerra ve Zizzo 2003:3) Düşük kaliteli ürünlerin maliyetleri düşük olduğundan 

dolayı, fiyatları düşük olan ürünler, kalitesiz ürünler olarak algılanmaktadır. Bu 
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sebeple en düşük fiyat e-ticarette iyi bir strateji olmayabilir. Smith ve Brynjolfsson, 

tüketicilerin güvendikleri bir internet satıcısına 1,5 ile 2 dolar arasında daha fazla 

ödemeye razı olduklarını tespit etmişlerdir. (2001:556) Amazon.com ve Borders.com 

fiyatlarının karşılaştırmasını yapan Ellison ve Ellison’un çalışması, tüketicilerin 1 

dolar daha fazla ödemeye razı olarak, daha fazla tanınan ve güvenilen 

Amazon.com’u tercih ettiklerini ortaya koymuştur. (2005:152) Fiyatın yüksek 

olmasına karşın güvenilen firmanın seçilmesi, güvenin fiyattan daha etkili bir 

mekanizma olduğunu ortaya koymaktadır.     

E-ticarette tüketici güvenini kazanmak kadar önemli bir konu da kazanılan bu 

güvenin sürdürülmesidir. Tüketicinin sahip olduğu güveni sürdürmek, deneyim ve 

bilgiye dayalı olduğundan dolayı, bilgi tabanlı güven veya bilişsel güven olarak 

nitelendirilir. (Doney, Cannon ve Mullen 1998:602) E-ticaret ortamında güveni 

sürdürmek, tüketicilerin işlem sonrası edindiği bilgiler ve deneyimler ile şekillenir. 

Satıcının işlem öncesi ve sonrası davranışlarını değerlendiren tüketicinin tek bir 

işlem ile oluşmayan güveni, başarısız tek bir işlem veya satıcının fırsatçı davranışı ile 

yok olabilir. E-ticarette tüketici güveni kaybedildikten sonra tekrar kazanılması 

mümkündür ancak zor bir süreçtir. 

 

6.1.3. E-ticarette Güven Oluşumu 

İktisat literatüründe güven oluşumu bir hesaplama (calculative) sürecidir. 

(Dasgupta, 1988:55; Doney ve Cannon, 1997:37) Bu görüşe göre güven, maliyet-

fayda analizi ile oluşmaktadır. İktisadi bir işlemde tarafların işbirliği veya aldatma 

yapmaları olasıdır. Taraflardan biri güvenen, diğeri ise güvenilen olarak ele alınırsa, 

hem güvenilen hem de güvenen tarafın işbirliği yapmak veya aldatmak gibi iki 

seçeneği söz konudur. Güvenilen tarafın aldatma yaptığında elde edeceği faydanın, 

aldattığı anlaşıldığında karşılaşacağı maliyetten daha düşük seviyede olacağını 

düşündüğü zaman, karşı tarafa güvenilebileceği algısı oluşur. (Doney, Cannon ve 

Mullen 1998:605) Diğer bir deyişle kazanç ve kaybın karşılaştırılması ile karşı tarafa 

güvenileceğine karar verilir. Güvenen taraftan konuya yaklaşan Coleman’a (1990) 

göre ise rasyonel aktörün güven duyması, kazanç olasılığının kayıp olasılığına oranı 

ile oluşacak olan değerin, potansiyel kayıp ile potansiyel kazanç arasındaki orandan 
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büyük olması ile mümkün olacaktır.  Başka bir deyişle güvenilen tarafın sahip 

olduğu aldatma potansiyeli sonucu oluşacak kayıp ile güvenen tarafın elde edeceği 

kazancın karşılaştırması sonucunda, kazancın fazla olma beklentisi ile güven 

oluşacaktır. (Scully ve Preuss 1996:4)  

Güven oluşturulabilmesi için üç tip güven oluşturma mekanizması olduğunu 

belirten Zucker’e (1985) göre, bu modlar karakteristik tabanlı, süreç tabanlı ve 

kurumsal tabanlı güven oluşturma mekanizmalarıdır. Karakteristik tabanlı güven 

oluşturma mekanizması aile, etnik kimlik, cinsiyet, yaş gibi kişisel özellikler temel 

alınarak üretilen güvendir. Bir sosyal yapı içerisindeki benzer kişisel özelliklere 

sahip üyelerin birbirlerine güven duymalarının sağlanması bu mekanizma ile 

gerçekleşir. Tüketicilerin internete olan yakınlıkları ve internete olan güven 

eğilimleri, e-ticaret güven oluşumunu etkilemektedir. (Gefen, Karahanna ve Straub, 

2003a:62-63) Diğer taraftan e-ticaretteki bir firma veya bir ürün hakkındaki bilgilere 

ve tecrübesi olan kişilere ulaşma imkanının sosyal medya ile artması, kişisel güven 

oluşturma mekanizmasını daha etkin hale getirmektedir. Sosyal medya, birbirlerini 

tanımayan kişilerin bir ürün ya da bir firma hakkında değerlendirmelerin yapılması 

temelinde kişisel bağların oluşmasını sağlamaktadır. Bu sebeple, sosyal medya 

üzerinden kişisel ilişkiler kurulması e-ticaret güven oluşumu üzerinde etkili olduğu 

belirtilebilir.  

Süreç tabanlı güven oluşturma mekanizması, zamana göre gelişen bir süreç 

olduğu için işlemlerdeki geçmiş deneyimler ve gelecek beklentileri ile şekillenir. Ün 

ve marka, en çok başvurulan süreç tabanlı güven oluşturma biçimleridir. E-ticarette 

marka ve ünün önemli olduğunu vurgulayan Brynjolfsson ve Simith (2001), özellikle 

çok fazla deneyimi olmayan e-ticaret tüketicilerinin markaya daha fazla eğilim içinde 

olduklarını belirtmektedirler. İnternet üzerinden satılan ürünlerde farklılaştırmanın 

fazla olması sebebiyle, tüketicilerin fiyat hassasiyetleri yüksektir. Bu durumda 

tüketici, satıcının hizmet kalitesinin yüksek olduğunun sinyali olarak markayı tercih 

eder. (Brynjolfsson ve Simith 2001:556)  

Sosyal kurumların ve aracı mekanizmaların bağlantılarıyla güven oluşturma 

mekanizması olan kurumsal tabanlı güven oluşturma ile güven satılabilen bir mal 

haline dönüşür. (Zucker 1985:13) Kurumsal tabanlı güven oluşturma mekanizması, 
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güven kazanmış bir kurumun, kazanmış olduğu bu güveni, diğer firmaların güven 

kazanmaları adına kullanmasıdır. Temelinde tüketicinin güvendiği bir kurumdan 

verilen güven sinyalleri vardır. Bu mekanizma, e-ticarette güven oluşturma için 

kullanılan önemli bir mekanizmadır. E-ticarette kurumsal güven oluşturma 

uygulamaları arasında güvenilen sitelerden linkler, güvenlik sertifikaları, kalite 

ekspertizleri, yasal sınırlamalar, düzenlemeler, garantiler ve emanetçiler gibi 

uygulamalar gösterilebilir. 

E-ticarette güven oluşumu, ilk güven ve bilişsel güven olarak iki grupta 

incelenebilir. İlk güven, karakteristik tabanlı ve kurumsal tabanlı güven oluşturma 

mekanizmaları çerçevesinde incelenmesi gerekirken, bilişsel güvende işlem bilgisi ve 

deneyimler önemli olduğu için süreç tabanlı güven oluşturma mekanizması ile 

incelenmesi uygun olacaktır. Karşı tarafın fırsatçı davranmayacağı beklentisi güven 

oluşumunun ilk aşamasıdır. Yapılan her başarılı işlem güven gelişimine katkı 

sağlarken, ilk işlemin gerçekleşmesi yine güven ile mümkündür.  

Tüketicilerin satın alma eğilimlerini etkilediğinden dolayı güven kavramı 

özellikle e-ticaret firmaları açısından oldukça önemlidir. Psikolojik ve sosyolojik 

yaklaşımlara göre güven zamana göre oluştuğu için, bu alanlardaki araştırmalarda ilk 

güven bir güven tipi olarak ele alınmaz. Ancak e-ticarette tüketiciler ilk tanıştıkları 

sitelere güven duydukları zaman işlem yaparlar. E-ticaret işlemlerinin ilk başladığı 

yıllardan itibaren güven konusu ile ilgili literatürde yoğun bir biçimde incelenen ilk 

güven, daha önce ilişkileri, bağları ve birbirleri hakkında bilgileri olamayan taraflar 

arasındaki güven ilişkisi şeklinde tanımlanmaktadır. (Hitosugi, 2009:11) Başka bir 

tanımda ise ilk güven, birbirlerini tanımayan taraflar arasındaki ilk ilişki yada 

buluşma olarak tanımlanmaktadır. (McKnight, Cummings ve Chervany 1998:473) 

Hu vd.’ne göre tüketicinin işlem yapacağı satıcı ile ilgili deneyim bilgisi ilk güvende 

yer almaz. (2010:408) Bunun yerine tüketicide oluşacak ilk güven seviyesinde, farklı 

tüketicilerin deneyim bilgileri etkili olmaktadır. Bu bağlamda internetteki forum 

veya blog yapılar gibi iletişim teknolojileri ve sosyal medya önemli bir rol 

oynamaktadır. Diğer taraftan kurumsal güven oluşturma mekanizması çerçevesinde 

ilk güven oluşumu, satıcının web sayfası üzerinden vereceği güven sinyallerine 

bağlıdır.  
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Tüketicinin daha önce ürün satın aldığı bir internet satıcısından, yeni ürünler 

sipariş etmesi, ilgili satıcı ile önceki işlemlerde yaşadığı etkileşimlere bağlıdır. Ürün 

satın alma sürecine, tüketicinin kendi deneyimleri ile yön vereceği için ilk güven 

sonrası güvenin gelişimi deneyim bilgilerine dayalıdır. İlk güven ile deneyim sonrası 

güvenin birbirinden farklı olduğunu belirten Jarvenpaa, Tractinsky ve Vitale’ye göre, 

çok az güven gerektiren işlemlerle başlayan süreçte, karşılıklı beklentiler 

çerçevesinde oluşan eylemler ile güven artmaktadır. (2000:46) Güven gelişiminin 

adım adım olacağı anlamına gelen bu görüşe göre, tüketicinin internet üzerinden 

yaptığı her başarılı işlem, işlemin gerçekleştirildiği satıcıya güvenin artmasına sebep 

olmaktadır. Ratnasingham’ın (1998) ifade ettiği bilgi temelli güven olarak 

tanımlanabilecek olan ilk işlem sonrası güven, Zucker (1985) tarafından belirtildiği 

üzere zamana göre gelişen süreç tabanlı bir mekanizmadır.     

Genel olarak kişisel ve kurumsal mekanizmalara bağlanan güven oluşumu, e-

ticarette de benzer oluşuma sahiptir. Ancak e-ticaretin bir de teknolojik yönü söz 

konusudur. E-ticaretin teknolojik bir işleyiş yapısı olması sebebiyle özellikle 

teknoloji kullanımı düşük seviyede olan kişiler, e-ticarete güven duymazlar. Bu 

sebeple e-ticaret güven oluşumu sürecinde teknolojik faktörlerin de düşünülmesi 

gerekmektedir.   

 

6.1.4. E-Ticarette Güven Literatürü Ve Güven Modelleri 

E-ticaret işlemlerinin gerçekleşmesi açısından en önemli faktör olan güven, 

internet üzerinden alış verişlerin yapılmaya başlanması ile birçok araştırma alanına 

konu olmuştur. Ülkemizde çok fazla çalışmaya rastlanmamasının aksine, uluslar 

arası literatürde sosyoloji, psikoloji, iktisat, bilişim sistemleri ve pazarlama 

alanlarında oldukça yoğun biçimde araştırma konusu olmaktadır. Bilim dallarının 

yaklaşımlarında farklılıklar olsa da e-ticaret üzerine yapılan çalışmaların hepsinde 

temel alınan görüş, güven kavramının e-ticarette en önemli kavramlardan biri 

olduğudur. E-ticaret üzerine yapılan akademik araştırmaların 1996 yılında 

başladığını belirten Aris vd., e-ticarette güven kavramına da ilk olarak 1998 yılındaki 

çalışmalarda rastlandığını belirtmektedir. (2012:49) 
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McKnight ve Chervany’nin (2002) çalışmaları, e-ticarette güven 

literatüründe, en fazla atıf alan çalışmalardandır. E-ticaret üzerine yapılan 

çalışmaların farklı bilim dalları ile yapıldığını belirten yazarlar, bu sebeple e-ticaretin 

disiplinler arası bir konu olduğunu vurgulamışlardır. E-ticaret için hayati önemi olan 

güven kavramının birçok tanımının olması ve kavramın tanımlanmasında bir 

uzlaşının olmaması, kavramsal yaklaşımı daha karmaşık hale getirmektedir. Güven 

kavramının karmaşıklığının sebebini risk ile güven arasındaki ilişkinin 

karmaşıklığından kaynaklandığını ifade eden Mayer, Davis ve Shoorman’a göre 

farklı bilimlerde farklı tanımların yapıldığını ancak tüm tanımlarda güvenen ve 

güvenilen tarafın bulunduğuna dikkat çekmişlerdir. (1995:709-710) Bu karmaşa 

güven tiplerinin belirlenmesinde ve uygun bir güven modeli oluşturulmasında sorun 

oluşturmaktadır. Literatürde disiplinler arası işlenen güven kavramını inceleyen 

McKnigth ve Chervany, güven kavramının disiplinler arası bir modelini oluşturarak, 

e-ticarette güven konusunun kişisel, kurumsal ve ilişkisel açıdan incelenmesinin 

uygun olacağını ve böylece güvene sağlam bir kavramsal zemin oluşturulabileceğini 

ifade etmişlerdir. (2002:8) 

E-ticarette güven üzerinde yapılan ilk çalışmaların kişiye özel bilgilerin 

üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilme endişeleri, başka bir deyişle gizlilik 

endişeleri ile ilgili olduğu görülmektedir. Uluslar arası organizasyonlarda ilk kez 

1980 yılında değinilen kişisel bilgilerin gizliliği ile ilgili konular, internetin 

yaygınlaşarak ticari alanda kullanılmaya başlanması ile birlikte elektronik ortama da 

kaymıştır. (OECD 1998:10) Westin (1997) tarafından ABD’nde yapılan bir 

araştırmaya göre internet kullanıcılarının %53’ü kişisel bilgilerinin başkalarının eline 

geçme endişesi sebebiyle internete güven duymamaktadır. Aynı araştırmada tespit 

edilen diğer bir ilginç bulgu ise kişisel bilgilerin verilme oranının web teknolojisi ile 

birlikte %70 azaldığı yönündedir. (OECD 1998:21) Web teknolojisi ilk kullanılmaya 

başladığı zamanlarda, kişisel bilgilerinin gizliliği açısından, kullanıcıların güven 

duymadıkları bir ortam olarak algılanmıştır. Kişisel bilgilerin herkese açık bir ortam 

olan internet sayfaları üzerinden verilmesi, kullanıcıların gizlilik endişelerinin 

artmasına neden olmaktadır.  Bu bağlamda e-ticarette güven ile ilgili çalışmaların, 

gizlilik endişeleri ile başladığı söylenebilir. E-ticaret işlemi yapmayan tüketicilerin, 
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işlem yapmama sebeplerinin araştırıldığı bir çalışmada82,  güvenlik zafiyeti ve kişisel 

bilgilerin gizliliği sorunları sebebiyle tüketicilerin e-ticarete güvenmedikleri ortaya 

konulmuştur. (Hoffman, Novak ve Peralta 1999:84) Gizlilik endişelerinin satıcının 

kalitesi ile ilgili olduğunu belirten Pavlou, Liang ve Xue, satıcının kaliteli ürün 

teslimi ile ilgili tüketici endişesi olmasa dahi, gizlilik endişeleri sebebiyle internet 

üzerinden alış veriş yapılmadığını ileri sürmektedirler. (2007:113) 

Tüketicilerin, kişisel bilgilerin çalınması veya üçüncü şahıslar ile 

paylaşılması ile ilgili endişeleri, internet güvenliğini sağlayan üçüncü şahıs güvenlik 

firmalarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. VeriSign, Truste, BBBOnline gibi 

firmalar, internet sitelerinin güvenlik alt yapılarını düzenleyerek güvenlik sertifikası 

olarak adlandırılan bir hizmet sunmaktadır. Bu hizmeti sundukları sitelere kendi 

firma logolarını koyarak, ilgili sitede güvenliğin sağlandığını ifade etmektedirler. 

Bazı görüşlere göre, bu firma logolarının yer aldığı siteler, tüketiciler tarafından daha 

güvenilir bulunmakta, karşı görüşe göre ise tüketici güveni ile güvenlik sertifikasının 

anlamlı bir ilişkisi bulunmamaktadır. (Hu vd. 2010:407) Kurumsal tabanlı güven 

oluşturma biçimi olan üçüncü şahıs garanti sertifikasını, güven otoritesi olarak 

adlandıran Edelman, güvenlik sertifikasına sahip güvenilmeyen sitelerin oranında 

yükselen bir artış olduğunu tespit etmiştir83. (2011:21-22) Bu yaklaşım, güven 

otoritelerinin, e-ticarette potansiyel ters seçim otoritesi olduğu anlamına gelmektedir.  

Firmaların kısa vade karlarını artırmak amacıyla tüketicilerin ilgilerini 

kullanmalarını fırsatçı davranış olarak tanımlayan Richardson’a göre, fırsatçı 

davranış, ürün ile ilgili kalite belirsizliği söz konusu olduğunda görülmektedir. 

(2011:2) E-ticarette ürün kalite belirsizliği kadar satıcının kalite belirsizliğinin de 

önemli olduğunu vurgulayan Dimoka, Hong ve Pavlou, alıcı ve satıcı arasındaki 

belirsizliğin sebebini taraflar arasındaki bilgi asimetrisi olarak göstermektedir. 

(2012:396) Araştırmacılara göre, e-ticaret, satıcının davranışlarının izlenemediği bir 

piyasa olması sebebiyle, alıcı ve satıcı arasındaki ilişkilerde, satıcı kendi çıkarları 

için fırsatçı davranış içinde bulunabilir.  
                                                           

82 Hoffman, Novak ve Perelta’nın (1999) çalışmalarında kullanılan verileri, 1997 yılına ait Nielsen 
Media Research tarafından ABD genelinde web kullanıcıları ile geniş kapsamlı yapılmış olan anket 
verilerinden 1555 örnek alarak elde etmişlerdir.   

83 Edelman’ın çalışmasına göre 2006 yılında TRUSTE sertifikasına sahip 1554 web sitesi bulunurken 
bunlar arasında yer alan güvenilir olmayan sitelerin oranı %3,41 iken bir önceki yıl 1263 sertifika 
sahibi sitenin %2,93’ü güvenilir olmayan sitedir. 
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Tablo 6.1: E-ticarette Güven Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Çalışma Yöntem Analiz Hipotezdeki Güven Sinyalleri  Sonuç 

Gefen, 2000 

Amazon.com 
üzerinden kitap satın 
alan 217 üniversite 
öğrencisi ile anket 
uygulaması 

Faktör analizi 
Satıcıya yakınlık duyulması, 
kişisel güven eğilimi 

Satıcıya yakınlık ve kişisel güven eğiliminin, e-
ticaret güveni ile pozitif ilişkilidir. Ayrıca internet 
üzerinden ürün satın alma kararında, satıcıya 
duyulan güven (trust), satıcıya duyulan yakınlıktan 
(familiarity) daha anlamlıdır.  

Jarvenpa, 
Tractinsky ve 
Vitale, 2000 

184 üniversite 
öğrencisi ile anket ve 
deneysel uygulama 

Faktör analizi Firma ünü, Firma büyüklüğü 

Algılanan firma ünü ve firma büyüklüğü e-ticaret 
güveni ile ilişkili olmakla beraber bu ilişki 
piyasalara göre farklılık göstermektedir.  

Resnick ve 
Zeckhauser, 2002 

Ebay.com üzerinden 
yapılan işlemlerde 
alıcıların, ürünler ve 
satıcılar ile ilgili pozitif 
geri bildirimleri 

Regresyon analizi 
Geri bildirim sistemi ile oluşan 
satıcı ünü 

Satıcı hakkında hiçbir geri bildirim değerlendirmesi 
yoksa satış olasılığı %48, 36 adet pozitif geri 
bildirim değerlendirmesi varsa satış olasılığı %80 
ve 78 adet pozitif geri bildirim değerlendirmesi 
varsa satış olasılığı %91’dir. Pozitif geri 
bildirimlerin sayısındaki artışlar, satıcıya olan 
güveni pozitif yönde etkilemektedir. 

McKnight ve 
Chervany, 2001 

Disiplinlerarası güven 
modelinin 
geliştirilmesi 

  

Disiplinlerarası güven yaklaşımlarının sentezlenerek 
e-ticarette disiplinlerarası bir güven modeli 
oluşturulmuştur. Modele göre e-ticarette güven 
kişisel, kurumsal ve kişilerarası olmak üzere üç 
kavram içermektedir. Güveni oluşturan bu 
kavramlar ile e-ticarette güvenin incelenmesi uygun 
olacaktır. 

McKnight, Kacmar 
ve Choudhury, 2002 

Disiplinlerarası güven 
modeli çerçevesinde 
1048 ünivesite 
öğrencisine anket 
uygulaması  

Yapısal eşitlik 
modeli 

Kişisel güven tutumu, web sayfası 
yapısal güvencesi,  web sayfası 
kalitesi 

Kişisel güven eğilimi, web sayfasında yer alan 
yapısal güvence sistemleri ve web sayfasının 
görünüşü, e-ticaret güveni ile ilişkilidir. Hem 
güvenme hem de güvenmeme çerçevesinde en 
anlamlı ilişki kişisel güven eğilimi ile ilgili olduğu 
tespit edilmiştir. 
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Yoon, 2002 
122 üniversite 
öğrencisi ile anket ve 
deneysel uygulama 

Regresyon analizi 

İşlem güvenliği, web sayfası 
özellikleri, web sayfası 
kullanışlılığı ve kişisel e-ticaret 
eğilimi 

Web site memnuniyeti ile güvenin, satıcı alım 
isteğinde yüksek anlamlılığa sahip olduğunun tespit 
edildiği çalışmada güvenin işlem güvenliği, kişisel 
e-ticaret eğilimi ve web sayfası özellikleri ile 
anlamlı ilişkisi tespit edilmiştir. Web sitesi 
memnuniyeti ise kişisel e-ticaret eğilimi, işlem 
güvenliği ve web kullanışlılığı ile ilişkilidir. Ayrıca 
web site memnuniyeti ile güven arasında yüksek bir 
ilişki tespit edilmiştir. Ancak web memnuniyetinin 
güvene, ya da güvenin web memnuniyetine yol 
açtığı ile ilgili bir inceleme yapılmamıştır. 

Gefen, Karahanna 
ve Straub, 2003a 

213 üniversite 
öğrencisi ile anket 
uygulaması 

Faktör analizi 

Satıcıya yakınlık, hesap tabanlı 
düşünceler, durumsal normallik, 
web sayfası yapısal güvencesi, 
web sayfası kolay kullanımı,  

E-ticaret güven oluşumunda, satıcı ile ilgili 
fırsatçılık düşüncesi (hesap tabanlı), tüketim için 
normal bir ortamın bulunması, web sayfasının 
verdiği güvenlik (kurumsal tabanlı) ve web sayfası 
kolay kullanım algısının pozitif anlamlı olduğu 
tespit edilmiştir. Bilgi tabanlı güven çerçevesinde 
önceki başarılı işlemler ile oluşan satıcıya yakınlık 
(familiarity) duygusunun güven oluşumu üzerinde 
anlamlı bir ilişkisi yoktur.  

Kim, Xu ve Koh, 
2004 

E-ticaret web site 
resimlerini bir web 
sayfası üzerinden 
sunarak yine web 
üzerinden 161 
potansiyel müşteri, ve 
1191 deneyimli 
müşteri olmak üzere 
1352 kişiye anket 
uygulaması 

Faktör analizi 

Satıcı ünü, yapısal sistem 
güvencesi, web site kalitesi, bilgi 
kalitesi, servis kalitesi ve müşteri 
memnuniyeti 

Potansiyel müşteri ve deneyimli müşteri olmak 
üzere e-ticaret tüketicilerinin iki gruba ayrılarak 
yapılan analiz sonucuna göre, satıcı ünü ve web 
sayfasında sunulan bilgi kalitesi her iki tüketici 
grubu güven oluşumu ile anlamlı ilişkiye sahiptir. 
Sistem kalitesinin ve yapısal sistem güvencesinin 
anlamlı ilişkisi yoktur. Deneyimli müşteri güvenini 
etkileyen müşteri memnuniyeti ile yapısal sistem 
güvencesi ve servis kalitesi arasında anlamlı ilişki 
bulunmaktadır. Ayrıca servis kalitesi deneyimli 
müşteri güveni ile anlamlılığı en yüksek ilişkiye 
sahiptir. Potansiyel müşteri güveni için ise web 
sayfası üzerinden sunulan bilgi kalitesi en yüksek 
anlamlılığa sahiptir. 
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Kim, Ferrin ve Rao, 
2008 

468 üniversite 
öğrencisine web 
üzerinden anket 
uygulaması 

Regresyon analizi 

Tüketici güven eğilimi, gizlilik, 
sistem güvenliği, bilgi kalitesi, 
satıcı ünü, güvenlik sertifikası, 
satıcıya yakınlık 

Güven ile web sayfasının güvenlik sertifikalı olması 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. 
Hipotezlerdeki güveni etkilediği düşünülen diğer 
faktörlerin hepsi anlamlı ilişkiye sahiptir. Güven ile 
en anlamlı ilişkiler ise sırasıyla gizlilik ve bilgi 
kalitesidir. Güven ile satıcıya yakınlık arasında en 
zayıf ilişki söz konusudur. 

Lee, Ang ve 
Dubelaar, 2005 

132 katılımcıdan 6749 
seçim elde edildiği, 
4ayrı ürün 
kategorisinde 24 farklı 
seçimin yapıldığı 
deneysel uygulama 

Varyans analizi 
Marka, para geri iadesi, teslimat 
süresi, fiyat indirimi, gizlilik 

Geleneksel ve e-ticaretin karşılaştırmalı olarak 
değerlendirildiği çalışmada her iki satış kanalında 
da markanın anlamlı olduğu görülmekle beraber e-
ticarette anlamlılık derecesi daha yüksektir. Diğer 
güven sinyalleri ise gizlilik ve para geri iadesidir. E-
ticarette güven sinyallendirilebilir. Marka, gizlilik 
ve para geri iade uygulamaları internette daha etkili 
güven sinyalleridir.  

Pavlou, Liang ve 
Xue, 2007 

İnternet üzerinden 
kitap ve reçeteli ilaç 
satın alan sırasıyla 198 
ve 173 kişiye anket 
uygulaması 

Kısmi en küçük 
kareler analizi 

Belirsizlik oluşturan lar:Asimetrik 
bilgi, satıcı fırsatçılığı, gizlilik 
endişeleri, güvenlik endişeleri 
 
Belirsizlik azaltanlar: Ürün tanısı, 
web sayfası bilgi sunumu, güven, 
kişisel sosyal yapı 

E-ticaret işlemlerinin belirsizlik çerçevesinde 
incelendiği, asimetrik bilgi ve güvenin beraber 
kullanıldığı çalışmada, asimetrik bilgi belirsizlik 
oluşturan, güven ise belirsizliği ortadam kaldıran 
faktörler arasında düşünülmektedir. Güvenin, 
belirsizlik oluşturan tüm faktörler üzerinde en 
anlamlı negatif ilişkiye sahip olduğu tespit 
edilmiştir. E-ticaretteki belirsizlik ile en anlamlı 
pozitif ilişki ise asimetrik bilgidir. Özetle, 
belirsizliğin kaynağı asimetrik bilgi, asimetrik 
bilginin azaltılması noktasında en önemli faktör ise 
güvendir.  

Dimoka, Hong ve 
Pavlou, 2012 

Ebay’de ikini el 
arabalar ile gerçekleşen 
500 ayrı müzayedede 
en fazla fiyatı veren 
331 kişiye anket 
uygulaması 

Faktör analizi 
Üçüncü şahıs güvence, ürün 
tanımları, asimetrik bilgi 
problemleri   

Ürün ile ilgili belirsizliğin azaltılmasında üçüncü 
şahıs güvence en anlamlı ilişkiye sahiptir. Asimetrik 
bilgiden kaynaklanan problemler olan ters seçim ve 
ahlaki tehlike fiyat seviyesinin oluşumunu 
etkilemektedir. Ayrıca ters seçimin ürün belirsizliği 
ve satıcı belirsizliği üzerinde, ahlaki tehlikenin ise 
ürün belirsizliği üzerinde etkisi vardır.   
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Edelman, 2011 

TRUSTe ve 
BBBOnline 
firmalarının güvenlik 
hizmeti sunduğu 
sitelerin SiteAdvisor 
adlı bir sistemle 
güvenlik incelemesi  

Varyans analizi Güvenlik sertifikası 

Güvenlik sertifikası olan ve olmayan e-ticaret 
sitelerinin güvenlik açıkları yöününden incelenmesi 
sonucunda, güvenlik açığı olan siteler arasında 
sertifika sahibi sitelerin daha fazla olduğu tespit 
edilmiştir. Güven oluşturmak amacıyla kullanılan 
güvenlik sertifikaları, e-ticaret siteleri seçimi 
bağlamında ters seçime neden olmaktadır.   

Mavlanova, Fich ve 
Koufaris, 2012 

120 e-ticaret sitesinde 
yer alan 15 ayrı güven 
sinyali incelemesi ile 
elde edilen verilelerle 
ters seçim ve ahlaki 
tehlike problemlerinin 
değerlendirilmesi 

Mann-Whitney 
analizi 

Ters seçim güven sinyalleri:  
 
Düşük maliyetli sinyaller: İletişim 
bilgileri, gizlilik politilası, 
güvenlik politikası, kredi kert 
logoları, geri iade politikaları 
 
Yüksek maliyetli sinyaller: 
Güvenlik sertifikası, canlı destek, 
yasal düzenlemeler, tüketici geri 
bildirimleri, 
 
Ahlaki tehlike güven sinyalleri: 
 
Düşük maliyetli sinyaller: 
Şifreleme, teslimat tarihi, stok 
uygunluğu, ürün kalite beyanı, 
nakliye şekli, e-posta 
bilgilendirme, hediye kuponlar 
 
Yüksek maliyetli sinyaller: 
Alternatif ödeme tipleri, para geri 
iade politikası, hediye kupon 
kullanımı, sipariş durumu, ürün 
gerçek kalitesi 
 

E-ticarette kaliteli satıcıların tespit edilebilmesi için 
web sayfalarındaki güven sinyallerinin 
kullanılabileceğinden hareketle sinyalleri düşük 
maliyetli ve yüksek maliyetli olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Sinyal teorisi çerçevesinde yapılan 
analizde, düşük kalite satıcıların daha az sayıda 
güven sinyali kullandıklarını ve sinyallere yer 
verenlerin ise maliyeti fazla olan sinyalleri daha az 
kullandıkları tespit edilmiştir. Güven sinyallerinin 
ters seçim ve ahlaki tehlike ayrımlarının 
yapılmasına karşın, çalışmada kaliteli ve kalitesiz 
satıcıların ters seçim ve ahlaki tehlike sinyalleri ile 
ilgili tercihleri incelenmemiştir.  

 



207 
 

Satıcının fırsatçı davranışını gizli eylem olarak niteleyen yazarlara göre bu durum e-

ticaretteki satıcı temelli belirsizlikleri arttırmaktadır. (Pavlou, Liang ve Xue 

2007:110)  

E-ticaret işlemleri başladığı andan itibaren, sanal piyasadaki güven ve güven 

faktörleri ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. E-ticaret literatüründe, güven kavramı 

ile karşılaşılan ilk çalışma Quelch ve Klein’in 1996 yılında internet üzerinden 

pazarlama ile ilgili yapmış oldukları makalede yer almaktadır84. Bu makalede 

internet üzerinden alış verişin sürdürülmesi için kritik faktörün güven olduğu ve 

güven oluşumunda ise markanın ön planda olduğu ileri sürülmektedir. E-ticaretin 

gelişmeye başlaması ile birlikte güven üzerine yapılan çalışmalar e-ticaret konusuna 

yoğunlaşmıştır. (Chiravuri ve Nazareth 2001:781)  Çalışmalar genellikle güvenin 

kavramsal anlamından çok, e-ticarette güven oluşumunu etkileyen faktörler 

üzerinedir. Tablo 6.1’de e-ticarette güven üzerine yapılan çalışmalardan bazıları 

sunulmaktadır. Bu tabloda görüldüğü üzere e-ticaret güven üzerine yapılan son 

çalışmalar genellikle güven sinyalleri olarak tanımlayabileceğimiz güveni etkileyen 

faktörler üzerine yoğunlaşmaktadır. Her çalışma ayrı bir model oluşturma amacıyla, 

marka, firma büyüklüğü, itibar, ürün miktarı, web sayfası tasarımı, gizlilik, güvenlik, 

ödeme sistemleri, garanti, güvenlik sertifikaları vb. daha birçok farklı faktörler 

üzerine farklı modeller geliştirmektedir. Bir anlamda güven üzerine model karmaşası 

oluşturan bu çalışmalar arasında güveni açıklamak için literatürde en çok 

faydalanılan ve temel alınan modeller arasında teknoloji kabul modeli (Technology 

Acceptance Model - TAM), akla dayalı davranış teorisi (Theory of Reasoned Action 

- TRA), planlı davranış teorisi (Theory of Planned Behavior- TPB), yenilik yayılım 

teorisi (Theory of Diffusion of Innovation - TDI) ve beklenti onay teorisi 

(Expectation Confirmation Theory - ECT) sayılabilir. 

TAM, 1989 yılında Fred D. Davis tarafından yazılan ve insanların iş 

ilişkilerinde internet teknolojilerinden yararlanabilme sebeplerini konu alan makalesi 

ile kullanılmaya başlanan bir modeldir. Davis, çalışmasında internet sistemi 

kullanımının, kullanışlılık algısı ve kolay kullanım algısı ile ilişkili olduğunu tespit 

etmiştir. (1989:319) E-ticaret sistemlerinin kullanım düzeyinin arttırılabilmesi 
                                                           

84 Detaylı bilgi için bakınız, http://sloanreview.mit.edu/article/the-internet-and-international-
marketing/ (12.02.2013) 
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açısından başlangıç noktası sayılabilecek TAM, Chen’e göre e-ticarette 

kullanılabilecek uygun bir modeldir. (2006:9) Chiravuri ve Nazareth’in 

çalışmalarında TAM’nin, e-ticarette güven kavramını teknoloji perspektifinden 

inceleyen en uygun model olduğu belirtilmektedir. (2001:782) Gefen, Karahanna ve 

Straub (2003a) ise TAM temelinde, TAM ile güveni ilişkilendirerek birleştirilmiş 

model adını verdiği modelde, tüketicinin internet üzerinden alış veriş yapabilmesi 

için gerekli güvenin oluşturulmasında, aldatma yapmayacak satıcının güvenlik 

tedbirleri sağlanmış web ara yüzünün kolay kullanım için tasarlanması gerektiğini 

belirtmektedir. TAM’ın temel olarak alındığı ve e-ticarette güven oluşturmak için 

teknoloji tabanlı bir model olarak düşünülebilecek Gefen’in modelinde, tüketicilerde 

oluşacak güvenin, web sayfası ara yüzünün etkili olduğu belirtilmektedir. E-ticaret 

işlemlerinde TAM ile güveni ilişkilendiren bir başka çalışmada McKnight, Kacmar 

ve Choudhury (2002) ise TAM’nde yer alan kullanışlılık ve kolay kullanım 

sinyallerinin, tüketicinin güven oluşumunda etkili olduğunu belirtmiştir. Bir başka 

deyişle, web sayfasının kolay kullanımı ve kullanışlılık algısı, teknoloji temelli bir 

model olan TAM çerçevesinde, güven sinyalleri olarak nitelenebilir.  

TAM, teknolojik temellere dayandığı için e-ticaret için önemli ve sonraki 

güven modelleri için referans olan bir modeldir. TAM kullanılarak oluşturulan 

modellerin eksik yönü, kişinin psikolojik yaklaşımını içermeyen modeller 

olmalarıdır. Kişinin karar verme sürecini psikolojik temellere dayanan ve bilişsel bir 

model olan TRA, kişilerin düşünceleri, tutumları, niyetleri ve davranışları arasında 

bir ilişki olduğu temeline dayanır. (Zhang ve Zhang 2005:202) Başka bir deyişle 

TRA, karşı tarafın olumlu yada olumsuz değerlendirilmesindeki düşünceler kişinin 

tutum ve davranış eğilimini etkileyeceğini savunur.  

Ajzen tarafından, sadece tutum ve kişisel biçimin kişisel davranışları 

açıklamada yetersiz kalacağı, kişilerin davranış kararlarında, kendi davranışlarının 

kontrolleri altında olup olmadığı algısının da etkili olduğu belirtilerek TPB 

geliştirilmiştir. TPB’ye göre kişilerin kararı, kişilerin kontrolü dışında da 

şekillenebilir. Kişinin kararının, arkadaşları, tanıdıkları ve aynı değeri paylaştığı 

sosyal çevresi tarafından etkilenebileceği anlamına gelen bu durum, TRA 

modelindeki kişinin davranış biçimini etkileyen ve tamamen kişisel çerçevede 

düşünülen faktörlere, kişinin karar kontrolünü etkileyen çevresel sınırlamaların 
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algısını da ilave etmektedir. (Lee 2009:135) TPB ile güven arasındaki ilişkinin 

tutum, kişisel norm ve kişinin davranış kontrolü çerçevesinde incelenebileceğini 

belirten Wu ve Chen’e göre internet üzerinden satış yapan bir firmaya güven, 

tüketicilerin alış veriş tutumlarının oluşturulmasında belirgin bir davranış olarak 

görülebilir. (2005:785) Bu açıdan güven, tüketicilerin internet üzerinden alış veriş 

tutumları için önemli bir faktördür. Pavlou ve Chai, tüketicinin satıcıya güven 

duyması halinde, internet üzerinden yapılan işlemler ile ilgili tüketicinin davranışsal 

kontrol algısının artacağını belirtmektedir. (2002:240) Bu çerçevede TRA ve bu 

teorinin üzerine geliştirilen TPB’nin, e-ticarette güven oluşumunun kişisel faktörlere 

de bağlı olduğunu ortaya koyduğu söylenebilir.  

Presscott ve Conger tarafından 1995 yılında ortaya konulan TDI, bilgi 

teknolojilerinin toplumda kullanımı ile ilgili geliştirilmiş bir teoridir. TDI teorisine 

göre sosyal toplumun teknolojik gelişmeyi benimsemesi, uzman görüşlerin ve 

değerlendirmelerinin yerine, söz konusu yenilik özelliklerinin algısına bağlıdır. 

Tüketicilerin meydana gelen yenilik ile ilgili olarak dört ayrı özellik algısı olduğunu 

belirten Roger’a göre bu özellikler görece avantaj, karmaşıklık, uyumluluk ve 

açıklıktır. (2005:211) Tüketiciler yeni gelişmenin, bir öncekine göre getirdiği 

avantajlarını, karmaşık olmamasını, uyumlu olmasını ve kullanım sonrası sonuçların 

somut olması özelliklerine göre algı oluştururlar. TDI kapsamında, internet üzerinden 

alış verişlerin sosyal kabul edilirliğinin, e-ticaretin getirdiği avantajlara, web 

sayfalarının kolay kullanılmasına, önceki alış veriş biçimi ile uyumlu olmasına ve 

sonuçlar açısından endişelerin ortadan kalkmasına bağlıdır. TDI modelinde yer alan 

yeniliğin kullanım açısından karmaşık olmaması yönündeki yaklaşımı, TAM 

modelinde yer alan kolay kullanım algısını destekler niteliktedir. 

Tüketicilerin endişeleri, alış veriş eğilimleri ve davranışlarını açıklamak üzere 

geliştirilen ECT’nin dayandığı temel ilke oldukça basittir. Önceki her olay, kişide bir 

beklenti oluşturur. (Jiang ve Klein 2009:384) İnternet üzerinden yapılan ilk alış 

verişin sonrasında tüketicilerde oluşan beklentiler, tüketicilerin sonraki işlemlerine 

yön verecektir. (Zhang ve Zhang 2005:202) Tüketicilerin, internet üzerinden uzun 

dönem alış veriş süreklilikleri ile ilgili eğilimlerini açıklamada ECT uygun bir model 

olarak kabul edilebilir. 
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Jarvenpaa, Tractinsky ve Vitale (2000), internet satıcısına olan güvenin firma 

büyüklüğüne ve firma ününe bağlı olduğunu belirterek, tüketiciler üzerinde 

oluşturulan bu algıların tüketici alış veriş eğilimini arttıracağını belirtmişlerdir. 184 

üniversite öğrencisine düzenledikleri anket sonuçlarına göre algılanan firma 

büyüklüğü ile güvenin pozitif ilişkili olmasının yanı sıra satılan ürünün fiyatı ile ilgili 

olduğunu da tespit etmişlerdir. Düşük fiyatlarla alınan bir kitap ile yüksek fiyatlara 

alınan uçak biletinde yaşanan belirsizlikler birbirinden farklıdır. Araştırmacılar, 

belirsizliğin yüksek olması durumunda, firma büyüklüğünün tüketici güveni üzerinde 

daha etkin olduğunu tespit etmişlerdir. (2000:61-62) Başka bir deyişle risk algısı 

yüksek ise tüketiciler büyük firma olarak algıladıkları satıcılara yönelmektedirler.  

Firma ününün güven kavramı üzerinde önemli olduğunu ortaya koyan 

çalışmaların yanında C2C yapılan işlemlerde satıcı ününün önemli olduğunu belirten 

Resnick ve Zeckhauser (2002), Ebay örneğini vererek, C2C sitelerinde yer alan satıcı 

değerlendirme sistemlerinin, tüketici güven oluşumunda etkili olduğunu tespit 

etmişlerdir. Bir aylık satıcı değerlendirmeleri ve satın alma işlemleri ile ilgili Ebay 

verilerini kullanarak yaptıkları analizde, olumlu görüş alan satıcıya daha fazla güven 

duyulduğunu belirlemişlerdir. Ebay’in oluşturduğu, satıcıların değerlendirilmelerinin 

tüketiciler tarafından yapıldığı geri besleme sistemi, satış sonrası karşılaşılan ahlaki 

tehlike problemini azaltarak alış veriş öncesinde dürüst satıcının seçilmesi ile de ters 

seçim problemini ortadan kaldırmaktadır. (Resnick ve Zeckhauser, 2002:153-154) 

Satıcı ile alıcıyı buluşturan Ebay’ın internet sayfasında yer alan satıcı değerlendirme 

sistemi, üçüncü şahıs değerlendirme sistemidir. Ebay ürünün satışında sadece aracı 

pozisyonunda olduğu için olumsuz yorumlara müdahale etmemektedir. Bu açıdan 

yapılan olumlu ve olumsuz değerlendirmeler tüketici deneyimlerini yansıtmaktadır. 

Son zamanlarda firma ve ürün değerlendirmeleri ile ilgili sosyal medya kullanımında 

artış görülmektedir. Wesch’e (2013) göre firmanın kendisi ve ürünleri hakkında 

sosyal medya üzerinden değerlendirmeler yapması, yönlendirmesi ve soruları 

cevaplaması, tüketiciler için bir güven sinyalidir85.  

Bailey’nin (1998) e-ticarette güven oluşumunun bir aracı sistem üzerinden 

yapılması ile ilgili çalışmasında, satıcının fırsatçı davranışlarının bir aracı tarafından 

                                                           
85 Daha fazla bilgi için bakınız, http://www.business2community.com/online-marketing/7-essential-

trust-signals-for-your-ecommerce-site-0397737 (24.04.2013) 
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izlenebilir veya önlenebilir olduğunu ileri sürmektedir. Çalışmaya göre karşı tarafın 

faydasını azaltsa dahi, alıcı ve satıcı kendi faydasını arttırmak için karşı tarafa eksik 

bilgi verebilir. Piyasa katılımcılarının fırsatçı davranışlarından korunmak amacıyla 

güvenilen bir aracı, güven oluşturucu bir mekanizma olarak kullanılabilir86. Adı 

geçen çalışmada, bazı satış sitelerinde fiyatların yüksek olduğunu tespit edilmiştir. 

Yüksek fiyatın sebebi olarak ise güven gösterilmektedir. (Bailey, 1998:54-55) 

Tüketicilerin güvenli olarak düşündükleri internet satıcıları, ürünleri daha yüksek 

fiyata satabilmektedir.  

Dürüst ve dürüst olmayan satıcıların tüketici tarafından birbirinden ayırt 

edilememesinin bilgi asimetrisi ile ilişkili olduğunu belirten Lee, Ang ve Dubelaar’a 

göre, sinyal teorisi kullanılarak, e-ticaret için oldukça önemli olan bu güç durum 

aşılabilir ve satıcıya güven oluşabilir. (2005:607) Araştırmacılar tarafından, 

geleneksel piyasa ile e-ticaret piyasasının karşılaştırması şeklinde yapılan çalışmada 

dürüst satıcıyı belirlemek amacıyla sinyal olarak marka, gizlilik ve para geri iadesi 

değişkenleri düşünülmüştür. Üniversite öğrencilere uygulanan anket uygulamasının 

sonucuna göre, e-ticarette daha fazla olmak üzere her iki piyasada da en anlamlı 

güven sinyalinin ürün markası olduğu tespit edilmiştir. E-ticarette diğer önemli 

sinyaller ise sırasıyla gizlilik ve para geri iadesidir. (Lee, Ang ve Dubelaar, 

2005:620-621) Çalışma e-ticaret firmalarının güvenilir olup olmadığının sinyal 

teorisi çerçevesinde, web sinyalleri ile belirlenebileceğini ortaya koyması açısından 

önemli bir çalışmadır.    

E-ticaretteki en büyük problem olarak alıcı ve satıcı arasındaki güven 

olduğunu ileri süren Pavlou, Liang ve Xue (2007), alıcı ve satıcı arasındaki ilişkinin 

sinyal teorisi çerçevesinde asil-vekil (Principal-Agent) yaklaşımı ile incelenmesinin 

eksik bilgi ortamında en iyi yaklaşım olacağını belirtmektedirler87. E-ticarette 

                                                           
86 Sahibinden.com C2C biçiminde faaliyet yürüten bir firma olmakla birlikte ürün satışı 

gerçekleştirmeyen bir aracıdır. Son yıllarda GET (Güveni Elektronik Ticaret) ismini verdiği bir 
sistemle sahibinden.com, üçüncü şahıs garantisi veren bir firma şeklinde işlem yapmaktadır. Satıcı 
ile alıcının GET üzerinden alış veriş yapmasındaki ilk aşama alıcının satın aldığı ürün için gerekli 
ödemeyi sahibinden.com'a yapmasıdır. Alıcı satın aldığı ürünün, satıcının belirttiği özelliklerle aynı 
olduğu onayını sahibinden.com'a iletmesinin ardından, satıcıya gerekli ödeme, sahibinden.com 
tarafından yapılmaktadır. Bu hizmetin karşılığında sahibinden.com satıcıdan ürün fiyatı üzerinden 
%6 ile %13 arasında değişen oranlarda hizmet bedeli tahsil etmektedir. Bu ise satış yapılan ürün 
fiyatlarının artmasına sebep olmaktadır. 

87 Pavlou,Liang ve Xue (2007) e-ticarette alıcı ve satıcı arasındaki ilişkileri yansıtan en uygun 
yöntemin asil-vekil yaklaşımı olduğunu vurgularken bunun bazı sebepleri olduğunu 
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tüketiciyi asil, satıcıyı ise vekil olarak kabul eden yazarlara göre, tüketicinin 

belirsizlik kaynakları bilgi asimetrisi, satıcı fırsatçılığı korkusu, gizlilik endişeleri ve 

güvenlik endişeleridir. (2007:119) Araştırmada, e-ticarette yer alan bu belirsizliklerin 

farklı çözümleri olduğunu değinilmesi ile birlikte tüm belirsizlik kaynaklarında 

çözüm olarak güven yer almaktadır.    

Dimoka, Hong ve Pavlou (2010), güven üzerine e-ticaret literatüründe yapılan 

çalışmaların büyük bir çoğunluğunun satıcı belirsizliğini temel alarak yapıldığını, 

ancak e-ticarette ürün belirsizliğinin de asimetrik bilgi problemlerine sebep olduğunu 

belirtmektedir. İşlem öncesi kalitesiz ürün seçerek ters seçim problemi ile 

karşılaşabilen tüketici, işlem sonrası ise ürün performansında kalitesizlik ile karşı 

karşıya kalabilir. Bu bağlamda tüketicinin ürün ile yaşadığı belirsizlikler, ürün 

kalitesi ve ürün özellikleri ile ilgili eksik bilgi ve ürünün gelecekteki kullanım 

performansıdır. Çalışmada bu belirsizliklerin kaynağı ise ürünlerin kusursuz 

tanımlarının yapılamaması, ürünün gerçek durumu ile ilgili eksik bilgi verilmesi veya 

kusurların saklanması ve ürünün gerçek kalitesinin açıklanmasında isteksizlik olarak 

belirlenmektedir. (Dimako, Hong ve Pavlou, 2010:404-405) Ürün tanımlarını, 

üçüncü şahıs garantiyi, ürün kullananların yorumlarını ve satıcı belirsizliğini kalite 

sinyali olarak düşünen araştırmacılar, en etkili sinyalin satıcının web sayfası 

üzerinden yapılan ürün tanımlarının olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca tüketicilerin 

ürün kalitesi sinyali olarak görsel unsurlara, düz yazı biçimindeki metinsel 

açıklamalardan daha fazla önem verdiklerini belirlemişlerdir. Bu çerçevede e-ticaret 

sitelerinde ürün ile ilgili görsel tanımlamaların önemi oldukça fazladır. Web 

üzerinden yapılan işlemlerde, büyük öneme sahip olan ürünle ilgili bilgilerin satıcı 

tarafından siteye konulduğu düşünülürse, Dimoka, Hong ve Pavlou’nun (2010) 

belirttiği ürün ile ilgili belirsizliklerin kaynağının satıcı olduğunu kabul etmek 

yerinde olacaktır. Sinyal olarak düşünülen satıcı belirsizliğinin arkasındaki neden 

satıcı güvenidir. Bu durumda algılanan ürün belirsizliği satıcıdan kaynaklanan bir 

belirsizlik olacaktır. Başka bir deyişle güvenilen satıcının sitesinde sattığı ürüne dair 

belirsizlik yaşanmaz. Bahsedilen belirsizlik yaşansa, satıcıya güven duyulmaz.    
                                                                                                                                                                     

belirtmektedirler. Birinci sebep olarak alıcı ve satıcı ilişkisini açıklama noktasında gizli bilgi ve 
gizli eylem kavramlarının kolaylık getireceğini gösteren araştırmacılar ikinci sebep ise sinyal teorisi 
yardımıyla belirsizliği azaltmanın yollarını sağlamasıdır. Asil-vekil yaklaşımı kullanılmasının 
üçüncü sebebi olarak sınırlı rasyonalite ve asimetrik bilgi kuramındaki yaklaşımların alıcı-satıcı 
ilişkilerine uygulanabilir olmasını göstermektedirler.  
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Asimetrik bilgi durumunda karşılaşılan ters seçim ve ahlaki tehlike 

problemlerinin e-ticareti olumsuz etkilediğini belirten Mavlanova, Fich ve Koufaris’e 

(2012) göre, ürün ve satıcı kalitelerinin değerlendirilmesinin, güvenilir satıcının 

tespit edilmesi noktasında önemli olduğunu belirterek, bu çerçevede web sayfası 

sinyallerinin belirleyici olduğunu ifade etmişlerdir. Satıcı tarafından web sayfası ile 

tüketiciye verilen sinyalleri, düşük ve yüksek maliyetli sinyaller olarak ikiye ayıran 

araştırmacılar, uygulanan sinyal özellikleri itibariyle güvenilir satıcının tespit 

etmenin mümkün olacağını ileri sürmüşlerdir. İnternet üzerinden satış yapan 120 ilaç 

firmasını, 15 farklı sinyal ile incelemesini yapan yazarlar,  düşük kalite satıcıların, 

daha az sayıda ve daha düşük maliyette sinyalleri kullandıkları sonucuna 

ulaşmışlardır. Yüksek maliyetli sinyaller kullanılmasının ayrıca bir kalite sinyali 

olduğunu vurgulayan araştırmacılara göre yüksek maliyetli sinyaller, kaliteli satıcılar 

tarafından kullanılmaktadır. (Mavlanova, Fich ve Koufaris, 2012:242-245) 

Tüketicilerin, internet üzerinden ürün almamalarının birincil sebebi, satıcı ile 

ilgili ilk güven eksikliğidir. E-ticaret literatüründe yoğun olarak araştırılan ilk güven 

üzerine yapmış olduğu çalışmada Zhao vd. (2011), tüketicilerin daha önce tecrübe 

yaşamadığı bir web satıcısı ile işlem yapmaları için ilk güven oluşumunun önemli 

olduğunu belirtmektedir. E-ticaretin sanal yapısındaki asimetrik bilgi sebebiyle ilk 

güven oluşturma süreci, satıcılar açısından zor bir süreçtir. Güveni ortadan kaldıran 

konularla ilgili sorunların üstesinden gelebilmek için oluşturulacak mekanizmada, 

güvenecek tarafa güven sinyalleri gönderilmelidir. Bu çerçevede tüketicilerin ürün 

değerlendirme sistemleri, geri bildirimler ve algılanan ürün kalitesi sinyallerinin, 

tüketicilerde ilk güven oluşumunda önemli olduğunu ileri süren Zhao vd., 

çalışmalarında bu sinyallerin güven üzerindeki etkilerini tespit etmeyi 

amaçlamışlardır. (2011:137)  Tüketicilerin ilk güven oluşumunda en anlamlı 

sinyallerin, tüketicilerin alış veriş tecrübesine bağlı olduğunu tespit eden 

araştırmacılar, düşük tecrübeye sahip olan tüketiciler açısından ürün değerlendirme 

sistemlerinin daha anlamlı olduğunu, tecrübesi yüksek olan tüketiciler açısından ise 

satıcının web sayfası üzerinden algılanan ürün kalitesinin daha anlamlı olduğunu 

tespit etmişlerdir. Zhao vd.’nin (2011) bu bulguları ile sinyal farklılaştırma olarak 

isimlendirebileceğimiz, farklı tecrübeye sahip tüketicilere farklı sinyallerin verilmesi 

gerektiği sonucuna ulaşılabilir. Günümüz bilgi teknolojileri ile her tüketici veya 
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tüketici grubuna sinyal farklılaştırmanın uygulanabilmesi mümkündür. Bu şekilde 

daha etkin güven oluşturma mekanizmaları gerçekleştirilebilir. 

E-ticaret alanında yayınlanan güven literatürü incelendiğinde bilim dallarına 

göre farklı araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Psikoloji ile ilgili araştırmalar 

genellikle kişisel faktörler, sosyolojik araştırmalar sosyal yapı ve sosyal topluluklar, 

pazarlama alanındaki araştırmalar tüketici davranışları, yönetim bilişim alanındaki 

araştırmalar ise teknoloji ve firmalar açısından konuya yaklaşmaktadırlar. Ancak e-

ticaret işlemlerinde güven kişisel, sosyal, firma ve teknolojik faktörlerinin hepsinin 

ele alınarak incelenmesi gereken bir kavramıdır. Ayrıca e-ticaret üzerinde yapılan 

çalışmaların genellikle sınırlı faktörler ele alınarak güven gelişimi üzerine 

odaklandığı ve güven oluşumunda kullanılan kişisel tabanlı, satıcı tabanlı ve 

teknolojik tabanlı faktörlerin aynı anda kullanılmadığı görülmektedir. Ayrıca 

asimetrik bilginin önemi ve etkileri belirtilmesine karşın, çalışmalarda asimetrik 

bilgiden kaynaklanan problemlerin güven üzerindeki etkilerine yönelik bir çalışmaya 

rastlanılmamaktadır. Bu bağlamda güven oluşumunu etkileyen kişisel, satıcı ve 

teknolojik faktörlerin beraber düşünülmesi ve asimetrik bilgiden kaynaklanan 

problemlerin bu faktörler üzerindeki etkilerin tespit edilmesi gerekliliktir.  

 

6.2. E-TİCARETTE TÜKETİCİ GÜVENİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Birçok çalışmada ortaya konulduğu gibi, e-ticarette ürün ve hizmet satın 

alınmamasının temel sebeplerinden birisi de, yüz yüze yapılamayan e-ticaret 

işlemlerindeki güven eksikliğidir. Elektronik ortamda yapılan işlemler, alıcı ve satıcı 

arasındaki mekansal ve zamansal uzaklıklardan dolayı yüksek derecede güven 

gerektiren bir ortamdır. (Brynjolfsson ve Smith 2000:24) Bu sebeple e-ticaret 

sistemlerinde güvenin oluşturulması önemlidir. Ayrıca güvenin kişisel, çevresel ve 

durumsal gibi farklı unsurlardan etkilenmesi sebebiyle güven oluşturma süreci hem 

tüketiciler hem de firmalar açısından zorlu bir süreçtir.  

Tüketicinin internet üzerinden işlem yapması, tüketicide oluşacak olan güven 

ile yakından ilişkilidir. Geleneksel ticarette sadece tüketici ve satıcı unsurlarına bağlı 

olan işlemlerin internet üzerinden yapılması söz konusu olduğunda, tüketici ve 

satıcının yanı sıra teknolojik bilgi de gerektirmektedir. Bu sebeple Şekil 6.1’de 
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gösterildiği üzere, e-ticarette genel anlamda güveni etkileyen üç unsur olduğu 

söylenebilir. Başka bir deyişle e-ticarette güvenin oluşumu, tüketicinin kişisel 

özellikleri, teknoloji ve satıcı ile ilişkilidir.  

 

Şekil 6.1: E-ticarette Güveni Etkileyen Unsurlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kaynak: Kim vd.’nden (2005) uyarlanmıştır  

 

Taraflar arasındaki bilgi asimetrisini ortadan kaldırmak için kullanılan sinyal 

teorisi, asimetrik bilginin hakim olduğu e-ticaret işlemlerinde güven kavramını 

incelemek için en uygun yaklaşımdır.  Güven sinyalleri, tüketicide güven oluşumu 

açısından önemli ipuçları temin eder. Diğer taraftan, sinyal teorisi çerçevesinde 

satıcı, tüketicinin güvenini kazanmak için satış yaptığı web sitesine, kendi kalitesini 

ve dürüstlüğünü gösteren sinyaller yerleştirir. (Lowry 2011:6) Bu anlamda satıcının 

internet sayfası, kendisi hakkında olumlu sinyalleri alıcıya iletebilmek için kullandığı 

en önemli araçtır. Alıcı ve satıcı arasındaki etkileşim teknolojik ortamda 

gerçekleşeceğinden dolayı TAM çerçevesinde web sayfası ile ilgili unsurların güveni 

etkileyen teknolojik faktörler olarak düşünülmesi gereklidir.   

 

6.2.1. Teknolojik Temelli Faktörler 

Bilgi teknolojileri, insanlığa yepyeni bir ortam sunmaktadır. İşlemlerin 

elektronik cihazlarla sanal bir ortamda yapılması, teknolojik cihazların nasıl 

 

Teknoloji 

Tüketici Satıcı 
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kullanıldıklarının bilinmesini zorunlu kılmaktadır. Elektronik cihazlar yardımıyla 

yapılan sayısal işlemler ile ilgili eksik bilgiye sahip olunması, teknoloji kullanımı 

üzerine endişeleri arttırmaktadır.  

Günümüzde e-ticaret büyük bir oranla internet üzerinden web sayfaları 

aracılığı ile yapılmaktadır. Tüketicilerin, satıcılarla ile ilk temasa geçtikleri ortam 

olan web sayfaları, satıcıların kendilerini ifade edebilmeleri için kullanacakları bir 

ortamdır. Tüketicinin, satıcı ile teknolojik etkileşimi web sayfası üzerinden yapıldığı 

için teknolojik endişelerin kaynağını da web sayfası oluşturmaktadır. Tüketicilerin 

arka planda çalışan sistemi anlama veya kontrol etme şansı yoktur. Bu sebeple 

tüketici güveninin oluşmasındaki teknolojik faktörler, kullanıcı arayüzü olan web 

sayfası üzerinden mümkün olmaktadır. Güven oluşumunu etkileyen teknolojik 

faktörler TAM modeli çerçevesinde incelenmektedir. Web sayfasının kullanışlı 

olması ve kolay kullanılmasının yanı sıra, web sistemi ile ilgili güvenlik ve gizlilik 

önlemlerinin alınması, güven oluşumunu etkileyen güven sinyalleridir.   

 

6.2.1.1. Web Sayfası Kullanışlılığı Ve Tasarımı 

Ürünün alınacağı yerin tüketiciye verdiği sinyaller, tüketicinin kararını 

etkilemektedir. (Kim, Xu ve Koh 2004:393) Geleneksel ticarette ürün ile ilgili 

bilgilerin yanı sıra satıcının ve ürün satılan yerin görünüşü, tüketici güvenini 

kazanmak açısından önemlidir. Benzer şekilde e-ticarette de, ürünlerin sergilendiği 

web sayfalarının içeriği, kullanışlılığı ve tasarımı, tüketicilerin ilgisini çekmesi 

açısından önemlidir. Tasarım ve görünüm olarak ilgi çekici olan web sayfası 

tasarımının diğer satıcılara göre rekabet unsuru olduğunu belirten Kamari ve 

Kamari’ye göre,  ilgi çeken web sayfası tasarımı kalite sinyalidir ve tüketiciyi uzun 

süre sayfada tutmak için önemlidir. (2012:127) 

Bir sistemi kullanacak kişinin, yapacağı işlemin performansını arttıracağına 

olan inancı, sistemin kullanışlılığı olarak tanımlanmaktadır. (Laitenberger ve Dreyer 

1998:123) Web sayfası üzerinden satın alma işlemini daha etkin hale getirecek ürün 

arama, ürün hatırlatma, stok uyarısı, ürün tavsiyesi gibi uygulamalar web sayfasının 

kullanışlılığını arttıracaktır. Gefen, Karahanna ve Straub’a göre ise internet sitesinin 

kullanışlılığı tüketicinin güvenini etkilemektedir. (2003a:61) Satıcı tarafından 
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internet kullanışlılık açısından tüketicinin ilgisini çekecek biçimde düzenlenmesi, 

güveni olumlu biçimde etkileyecektir.    

 

6.2.1.2. Web Sayfasının Kolay Kullanımı 

İnternet alış verişlerinde, işlemlerin yapılırken zorluk çekilmemesi olarak 

ifade edilebilecek olan kullanım kolaylığı, ürün ile ilgili araştırma sürecinde ve satın 

alma sürecinde yaşanan kolaylıktır. Kullanımı karmaşık olmayan ve kullanıcı dostu 

olarak nitelendirilen internet sayfaları, tüketiciler tarafından daha fazla tercih edilme 

sebebidir. (Vaidyan 2008:52) Kullanımı kolay sayfaların özellikleri arasında, aranan 

ürünlere kolay ulaşabilme, internet sayfasındaki bağlantılara rahat ulaşabilme, basit 

işleyiş yapısı ve sayfanın çalışma hızı sayılabilir. (Gefen, Karahanna ve Straub 

2003a:66) Web sayfasının kolay kullanımı tüketicileri sayfada tutmanın bir yoludur. 

Karmaşık sistemler kullanıcıda yanlış işlem endişesi oluşturacağından dolayı, 

internet sayfasının kolay kullanımı güven oluşturan bir unsur olarak düşünülebilir.    

 

6.2.1.3. Güvenlik, Gizlilik Ve Güvenlik Sertifikası 

Ticari işlemlerin web aracılığıyla internet üzerinden yapılması, web üzerinde 

kullanılan bilgilerin istenmeyen kişiler tarafından izlenilmesi veya ele geçirilmesi 

gibi sorunları beraberinde getirmektedir. (Vaidyan 2008:61) Açık sistem olarak 

nitelenen internet, ticari amaçlar için geliştirilmediği için güvenlik tedbirlerin 

alınmasının zor olmasından dolayı kullanıcıların endişelerinin artmasına sebep 

olmaktadır. Başka bir deyişle internet sisteminin yapısal özellikleri sebebiyle, 

işlemler esnasında ve sonrasında güvenlik ile ilgili problemler, tüketicilerin e-ticaret 

işlemlerinden uzak durmalarına sebep olmaktadır. (Egger 2003:4) İşlem öncesi veya 

sonrasında, işlemlerde kullanılan bilgilerin güvenliği ile ilgili gerekli tedbirlerin 

satıcı tarafından alınması, tüketici güveni açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple 

satıcılar, işlemlerin güvenli bir ortamda yapıldığına dair, web sayfaları üzerinden 

bazı sinyallere yer verirler. İnternet üzerinden yapılan ticari işlemlerde güvenlik 

tedbirlerini almak amacıyla oluşturulan kuruluşlar88 aracılığıyla sağlanan güvenlik 

garantileri, kurumsal tabanlı güven çerçevesinde incelenmektedir. Üçüncü şahıs 

                                                           
88

 VeriSign, TrustE, GlobalSign, BBBOnline bu firmalara örnek olarak verilebilir.  
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garantisi olarak nitelendirilen bu sistemde, genellikle güvenliği sağlanan web 

sitesinin ana sayfasında, ilgili güvenlik firmasının logosu bulunur. İlgili web sitesinin 

güvenlik tedbirlerinin alındığını gösteren ve güvenlik sertifikası olarak adlandırılan 

bu logolar, tüketicinin güvenini arttıran bir faktördür. 

Üçüncü şahıs firmanın sağladığı güvenlik tedbirleri ticari bir anlaşma ile 

yapılmaktadır. Güvenlik tedbirlerinin bu firmalar tarafından alınması, ticari 

işlemlerin yapıldığı web sayfasını güvenli hale getirebilir. Ancak bu durum satıcıya 

güven oluşması anlamına gelmemektedir. (Edelman 2011:17) Üçüncü şahıs güvenlik 

firmalarının, güvenilir olmayan web satıcılarına da hizmet verebileceği anlamına 

gelen bu görüşe göre güvenlik sertifikaları tüketici güvenini olumsuz olarak 

etkileyebilmektedir.  

E-ticaret işlemlerinin yapılmaya başlanması ile tüketicilerde oluşan 

endişelerin başında, kişisel bilgilerin gizliliği gelmektedir. Web teknolojisinin ticari 

anlamda kullanılmaya başlanması ile e-ticaret üzerine yapılan araştırmalar, 

tüketicilerin en büyük endişelerinin gizlilik endişeleri olduğunu ortaya koymaktadır. 

(Chen ve Li 2009:58) Tüketicilerin kişisel bilgileri ve tüketicilerin sayfalarda yaptığı 

işlemler, tüketici analizlerinde kullanılmak üzere, satıcı tarafından sistemin veri 

tabanına kaydedilmektedir. (Egger 2003:4) Kaydedilen bu bilgileri tüketicilere daha 

iyi hizmet verebilmek, sistemin tüketici bazında kişiselleştirilebilmesi ve fiyat 

farklılaştırılmalarının yapılabilmesi için kullanıldığı gibi satıcı tarafından çıkar 

amaçlı da kullanılabilmektedir.  

Firmalar web sayfalarında yer verdikleri sözleşme içerisinde, gizlilik ve 

güvenlik ilkelerine riayet edeceklerinin teminatını verirler. Satıcının bu ilkelere 

riayet etmesi, e-ticarette kullanılan web sisteminin güvenlik açısından desteklenmesi 

ile anlaşılabilir. Satıcıların alacağı tedbirler üst düzey teknoloji gerektirmekte ve web 

sayfasının teknolojik açıdan güvenli olduğunun sinyalini vermektedir. 

 

6.2.2. Satıcı Temelli Faktörler 

E-ticarette tüketicinin satın alma süreci ile ilgili endişelerin kaynağını satıcılar 

oluşturmaktadır. İnternet üzerinden satış yapan firmaların, tüketiciler tarafından 

algılanan özellikleri, tüketici güveninin oluşumu açısından önemli bir noktadır. 
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İnternet üzerinden satılan ürünlere dokunulamaması, ürün hakkındaki bilgilerin 

sadece satıcı firma tarafından verilenler ile sınırlı olması, web sisteminin satıcı 

kontrolünde olması, satıcının fırsatçı davranışlar yapabilmesi gibi sebeplerden dolayı 

tüketici güveni oluşumunda satıcı etkili bir faktördür. Güvenilir satıcının kaliteli 

ürünler sattığı düşüncesi ile tüketiciler açısından satıcı kalitesi öncelikli konudur. E-

ticarette ürün ile ilgili bilgilerin satıcı tarafından siteye girildiği düşünüldüğünde, 

ürün kalite belirsizliği satıcı kalite belirsizliği ile ilgili olacaktır.   

E-ticaret firmasına olan güven oluşumu, firma ile ilgili sinyallerle ilişkilidir. 

Tüketici bu sinyaller ile güvenilir satıcıyı ayırt etmeye çalışır. Diğer taraftan bir 

firmanın güven oluşturabilmesi, tüketicinin süreçte sorun yaşamayacağı izlenimini 

sağlamasına bağlıdır. Satıcının e-ticaret tecrübesi, piyasada bilinir olması ve ürün 

çeşitliliği, tüketiciler açısından önem verilen hususlardır.  

 

6.2.2.1. Satıcı Tecrübesi 

Piyasa işleyişinde, piyasaya ilk giren satıcı veya ürün, pazar payının büyük 

kısmını ele geçirir. Tüketicilerin büyük bir kısmının işlem için tercih ettiği firma, 

piyasada ilk olmanın getirdiği arz ve talep yanlı faydaları elde etmektedir. (Darner ve 

Pettit 2012:10) İlk hamle avantajları, teknolojik liderlik, kıt malın üretimi ve 

değiştirme maliyetleri olmak üzere üç kaynaktan ortaya çıkar. (Lieberman ve 

Montgomery 1988:41) Bu avantajlar firmaya piyasa standartlarını belirleyerek piyasa 

gücünü elde etme imkanı sağlar.  

E-ticarette öncü firmalar, en fazla ismi duyulan ve en fazla tecrübeye sahip 

olan firmalar olduğu için tüketicilerin tercih ettiği firmalardır. E-ticarette piyasaya ilk 

giren firmaların piyasa işleyiş biçimini belirlemesi, piyasa işleyişi ile ilgili diğer 

firmalardan daha fazla tecrübeye sahip olması, piyasanın tüketici yapısı hakkında 

daha fazla bilgiye sahip olmaları bu öncü firmaların e-ticarette sahip olduğu 

avantajlardandır.  

Firmalar için geçerli olan ilk hamle kavramı tüketiciler için de kullanılabilir. 

Bir firmadan ürün satın alan tüketici sorunsuz sonuçlanan bir işlem yaptıysa, sonraki 

ürün satın alma işlemlerinde önceliği bu firmaya tanıyacaktır. Tüketiciler, değiştirme 

maliyeti sebebiyle, farklı bir satıcıya geçmek istemez. Ayrıca tecrübeli firmalarla 
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daha az sorun yaşayacaklarına inandıklarından dolayı ürün satın alırken tüketiciler 

tecrübeli firmaları tercih etmektedirler. Başka bir deyişle daha tecrübeli satıcı, 

tüketiciler açısından daha fazla güven anlamına gelmektedir. 

 

6.2.2.2. Ürün Yelpazesi 

Geleneksel ticarette, ürün satışı yapılan yerin büyüklüğü ve ürün sayısının 

fazla olması, satıcı ile ilgili düşünceleri olumlu biçimde etkilemektedir. (Doney ve 

Cannon 1997:38) Tüketiciler genellikle ürün sayısının fazla olmasını, firmanın 

büyüklüğü olarak değerlendirerek, büyük firmaların kendilerine daha sorunsuz 

hizmet sağlayacağını ve isteklerini eksiksiz karşılayacaklarını düşünürler. Firmanın 

büyük olması tüketicilerin güvenlerinin artmasına sebep olmaktadır.  

E-ticarette firma büyüklüğü, satıcının web sayfasında yer verdiği ürün sayısı 

ile ilgilidir. Ürün yelpazesindeki büyüklük, geleneksel ticarette olduğu gibi, firma 

büyüklüğü olarak algılanır. İnternet üzerinden satış yapan firmanın büyüklüğü, 

tüketicilerin güvenlerini pozitif yönde etkileyen bir unsurdur. (Chen ve Li, 2009:57; 

Jarvenpaa, Tractinsky ve Vitale, 2000:48) Bu çerçevede web sayfasında sunulan 

ürün yelpazesin geniş olması, tüketicilerin satıcılara güven duymaları açısından bir 

sinyal niteliğindedir. 

 

6.2.2.3. Satıcı Ünü 

Bir satıcının itibarı veya ünü, toplumun satıcı hakkındaki genel fikrini 

göstermektedir. (Kim, Xu ve Koh 2004:396) Satıcı ünü, satıcı dürüstlüğünün temel 

karakteristiğidir. (Doney ve Cannon 1997:38) Kurumsal güven oluşturma 

mekanizması olarak düşünülen satıcı veya aracıların sahip oldukları ün, tüketicilerin 

güvenlerini etkilemektedir. (Kim, vd., 2005:148; Melnik ve Alm, 2002:2) Literatürde 

satıcı ünü ile ilgili araştırmalar genellikle internet müzayedelerindeki satıcılar üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Özellikle C2C işlemlerde tüketici tarafından yapılan satıcı 

değerlendirmeleri, güvenilir satıcının seçimini kolaylaştırmakta ve işlem öncesi 

satıcıya güven oluşumunu kolaylaştırmaktadır. (Ba ve Pavlou, 2002:247; Kamari ve 

Kamari, 2012:129) Bu açıdan satıcı ünü, tüketicinin güven oluşumu için bir sinyal 

olarak kabul edilebilir. 
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Firma hakkında yapılacak olan araştırma sonucunda elde edilen bilgilere göre 

satıcı ününü değerlendiren tüketici, araştırma kanalları olarak genellikle kendi sosyal 

çevresini tercih etmektedir. İnternet teknolojisi ile birlikte sosyal medya 

uygulamalarının yaygınlaşması ile beraber, firmalar hakkında araştırmalarda sosyal 

medya da etkin bir biçimde kullanılmaktadır. 

 

6.2.3. Kişisel Faktörler 

Alıcı ve satıcı arasındaki güvenin, iktisadi işlemlerde etkili olduğu 

araştırmacılar tarafından genel kabul gören bir düşüncedir. Taraflar arasındaki 

güvenin artması, maliyetlerin azalması ve tarafların elde ettiği faydaların 

yükselmesine sebep olarak iktisadi etkinliğin artmasını sağlamaktadır. (Alesina ve 

Ferrara 2000:1) Güven subjektif bir yapıya sahip olduğundan dolayı, kişilere göre 

değişkenlik göstermektedir. Kişiler arasında oluşan bu güven farkı aile yaşantıları, 

sosyal çevreleri, arkadaşlık ilişkileri ve kişisel özelliklerin farklı olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu sebeple kişilerin yaşam biçimlerinin farklı olması, alış 

verişlerdeki güven oluşumunu etkilemektedir. (Atchariyachanvanich ve Okada, 

2007:66) 

Tüketicilerin kişisel özellikleri, internet üzerinden alış verişlerde güven 

oluşumunda etkili olan unsurlardandır. (Grabner 2002:44) Kişinin sosyal 

çevresindeki güven eğilimi, internet kullanım eğilimi ve e-ticaret eğilimleri, e-

ticarette güven oluşumunu etkileyen kişisel faktörler arasında sayılabilir.   

 

6.2.3.1. Kişisel Güven Eğilimi 

Kişinin güven eğilimi, kişisel özelliklere göre oluşan dürüstlük ile ilgili 

beklentileri ifade eder. Tüketici güven eğilimi ise satıcının dürüstlüğü ile ilgili 

beklentidir. Bu beklentinin temelinde bilgi veya deneyimden çok kişinin kültürel 

özellikleri, hayat tecrübesi ve sosyalleşme yer almaktadır. (Gefen 2000:728) Eğer bir 

tüketici, sosyal yaşantısında yüksek güven eğilimine sahip ise bu durum söz konusu 

kişinin güven oluşumunu pozitif yönde etkiler. Karşı tarafa güven oluşumunun daha 

kolay olmasını sağlar. (Kim, Ferrin ve Rao 2008:552) Diğer taraftan, kişinin güven 

eğiliminin düşük olması, kişinin güven oluşumunu olumsuz etkileyerek daha düşük 
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seviyelerde güven oluşumuna sebep olmaktadır. (Chen ve Li 2009:57) Başka bir 

deyişle tüketicinin sosyal hayatta kişilere olan güven eğilimi, tüketicinin güven 

oluşumunu etkilemektedir. 

 

6.2.3.2. İnternet Kullanımı 

Gün geçtikçe internetin kullanım alanı ve kullanım oranı hızla artmaktadır. 

Birçok insanın günlük yaşantısının ve iş hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelen 

internetin, özellikle genç nüfus arasında kullanım oranları oldukça yüksektir. İnternet 

kullanımı üzerine yapılan araştırmalar, internet kullanımının genç nüfus içerisinde 

daha yoğun ve eğitim düzeyi ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Ülkemizde her iki 

kişiden biri internet kullanmakta ve internet kullanımının 16 – 24 yaş aralığında daha 

yoğun olduğu ifade edilmektedir. (TÜİK 2012) Teknoloji kullanımına daha eğimli 

olan genç nüfus içerisindeki üniversite öğrencileri arasında internet kullanımı daha 

yaygındır. İnternet kullanımının eğitim seviyesi ile pozitif ilişkili olduğu anlamına 

gelmektedir. TÜİK verilerine göre 2012 yılı son dönem itibariyle her 100 üniversite 

öğrencisinden 90’ı internet kullanmaktadır.  

İnternet deneyimlerinin artması, insanların internet ile ilgili endişelerinde 

azalmaya, araştırmaları ve işlemleri için daha fazla interneti kullanmalarına yol 

açmaktadır. (Ward ve Lee 2000:16) İnternetteki karşılaştıkları problemlere karşı 

çözümler getirebilen ve bu sorunlardan kaçınma yollarını öğrenen kullanıcılar, daha 

fazla internet kullanmaya eğilim gösterirler. İnternet kullanımdaki artış, internet 

üzerinden alış veriş yapma eğilimini arttırmaktadır. (Hui ve Wan 2004:3) Başka bir 

deyişle, internet teknolojileri üzerine daha fazla bilgi sahibi olan kullanıcıların, 

internet tüketicisi olma olasılıkları ve dolayısıyla e-ticaret güven eğilimleri daha 

fazladır. (Wang, Wang ve Wang 2006:72) 

 

6.2.3.3. E-ticaret Eğilimi 

İnternetin iletişim ve araştırma yapmak amacıyla kullanımı ile internet 

üzerinden ürün satın almak için kullanımını birbirinden ayırt etmek gereklidir. Bu iki 

kullanım şeklini birbirinden ayıran unsur ise risktir. Ticari amaçla internetin 

kullanılması, riskleri de beraberinde getirir. Bu sebeple her interneti kullanan kişinin, 
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internetten ürün satın alması beklenemez. İnterneti kullanan büyük bir çoğunluk, 

internetten araştırma yaptıkları halde internetten ürün satın almak istememektedir. 

TÜİK verilerine göre interneti kullananların %80’i, internet üzerinden ürün satın 

almamaktadır. Ürün satın almayanların %77’si sebep olarak, internet üzerinden ürün 

satın alma ihtiyacı duymadıklarını ifade etmektedir.  
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YEDİNCİ BÖLÜM 

 

ELEKTRONİK TİCARETTE ASİMETRİK BİLGİNİN GÜVEN 

ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR BİR 

ARAŞTIRMA 

 

7.1. ARAŞTIRMANIN AMACI 

İletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte, elektronik ortamda ticari 

işlemlerin yapılabilmesi için yeni araçlar ve yöntemler geliştirilmektedir. E-ticaretin 

en geniş kullanım biçimi olan ve internet üzerinden ürün satışına imkan veren web 

teknolojisi ile birlikte, ticaretin geleneksel yapısında değişiklikler gözlenmiştir. E-

ticaret web sayfaları üzerinden yapılan ticari işlemlerin getirmiş olduğu avantajların 

yanı sıra, e-ticaret üzerine yapılan çalışmalar, geleneksel ticarete nazaran e-ticaret 

işlemlerinde daha fazla problem ile karşılaşıldığını ortaya koymaktadır. Bu 

sebepledir ki tüketicilerin büyük bir kısmı e-ticaretten uzak durmak istemektedirler. 

Potansiyel sorunlarından dolayı, e-ticaretin en başta gelen problemi olarak güven 

eksikliği görülmektedir.  

Bu araştırmanın amacı, e-ticaret literatüründe yer alan güven oluşumu ile 

ilgili faktörlerin incelenmesi, asimetrik bilginin e-ticaret ve tüketici güveni 

üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi üzerinedir. Konu ile ilgili literatür 

incelendiğinde, genellikle güven oluşumunu etkileyen faktörler üzerinde durulduğu 

görülmekte, e-ticaretteki güven eksikliğinin kaynakları az sayıdaki çalışmalarda yer 

almaktadır. Bu araştırmalarda güven kavramı, belirsizlik ve risk çerçevesinde 

incelenmektedir. Güven kavramının risk alma davranışı olup belirsizlikten 

kaynaklandığı ve belirsizliğin sebebinin eksik bilgi olduğu düşünüldüğünde, e-

ticarette güveni etkileyen başlıca sebebin satıcı ile alıcı arasındaki bilgi asimetrisi 

olduğu görülmektedir. Bu çerçevede asimetrik bilgiden kaynaklanan ters seçim ve 

ahlaki tehlike problemlerinin e-ticarette tüketici güveni üzerindeki etkilerinin tespit 

edilmesi, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.   
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7.2. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 

 E-ticaret üzerine yapılan çalışmalarda, interneti kullanan kesimin genç nüfus 

olduğu ve internet kullanım oranlarının eğitim seviyesi ile ilişkili olduğu ortaya 

konulmaktadır. TÜİK’in yayınladığı 2013 yılının ilk üç aylık raporunda, Türkiye’de 

genç nüfus olarak ifade edilen 16-24 yaş arasında internet kullanım oranı %67 ve 

yüksekokul eğitim düzeyindeki genç nüfus arasında ise %91 olduğu ortaya 

koyulmaktadır. Araştırma kapsamında, interneti kullanan katılımcılar ile daha 

sağlıklı sonuçların elde edilebileceği düşünülmüştür. Bu sebeple araştırmanın ana 

kütlesi olarak bilgisayar, internet ve e-ticaret kullanım oranlarının daha yüksek 

olduğu üniversite öğrencileri seçilmiştir. Bu sebeple çalışma, üniversite 

öğrencilerinin e-ticaret üzerine görüşlerini kapsamaktadır. Çalışmada, Süleyman 

Demirel Üniversitesi (SDÜ), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ve Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi (MAKÜ), meslek yüksekokulu, yüksekokul ve fakülte öğrencileri 

arasından 652 kişiye anket uygulanmıştır. Şehir merkezlerinde yer alan birimlerin 

yanı sıra şehir merkezi dışında olan birimlerdeki öğrenciler de çalışmaya dahil 

edilmiştir. İnternet üzerinden ürün satın almayan öğrencilerden elde edilen bilgiler 

ise alış veriş yapmama sebeplerinin tespit edilmesi açısından anlamlı olacağından 

dolayı, daha önce e-ticaret işlemi gerçekleştirmeyen katılımcılar uygulama kapsamı 

dışında bırakılmamıştır. 

 

7.3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

İnternet üzerinden yapılan ticarette tüketici ürünü fiziksel olarak satıcıyla yüz 

yüze etkileşim içinde inceleme şansına sahip değildir. Satıcı ve alıcı arasında fiziksel 

iletişimden yoksun olarak yapılan e-ticarette, sistem, işleyiş ve ürün hakkında daha 

fazla bilgiye sahip olan tarafın satıcı olmasından dolayı, satıcı daha avantajlı olan 

taraftır. Ürünü teslim almadan ödeme yapan ve sahip olduğu bilgi sadece satıcının 

temin ettiği kadar olan tüketici açısından e-ticaret işlemleri oldukça riskli olarak 

algılanmakla birlikte, e-ticarette güven kavramı önem kazanmaktadır. Bu sebeple, 

giderek artan bir işlem hacmine sahip olan e-ticarette güven ile ilgili çalışmalar, e-

ticaretin geleceği açısından son derece önemlidir.     
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E-ticarete güven oluşumu önündeki en büyük engel eksik bilgidir. Sürecin her 

aşamasında tüketiciye oranla daha fazla bilgiye sahip olan satıcı, tüketici üzerinde 

güven oluşturamadığı sürece ürün satışı yapması mümkün değildir. Tüketici 

açısından e-ticarette, ürün kalitesi ve ürün fiyatından daha öncelikli olan konu 

satıcıya olan güvendir. Bunun başlıca nedeni, ürün ile ilgili tüm bilgilerin satıcı 

tarafından web sayfasına konulmasıdır. Tüketici bu bilgileri satıcıya güven 

çerçevesinde değerlendirir.  Bu kapsamda, asimetrik bilginin, e-ticaret işlemlerinde 

güven üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi, gerekli önlemlerin alınması noktasında 

yardımcı olacaktır. Diğer taraftan asimetrik bilgi problemleri ile karşı karşıya kalan 

tüketicilerin göstereceği tutum ve davranışların tespit edilmesi, internet üzerinden 

satış yapan firmalar açısından önemli olacaktır. Ayrıca çalışma, asimetrik bilginin e-

ticaret güven eğilimi üzerindeki etkilerin tespit edilmesine yönelik ilk çalışma olma 

açısından önem arz etmektedir. 

 

7.4. ARAŞTIRMANIN MODELİ VE HİPOTEZLERİ 

Çalışmanın amacına uygun olarak, asimetrik bilgiden kaynaklanan 

problemlerin, e-ticarette kişilerin güven eğilimleri üzerine etkilerini tespit etmek için 

Şekil 7.1’de yer alan model kullanılmaktadır. Araştırmanın hipotezlerini ortaya 

koymak için de yararlanılacak olan model şemasında güven eğilimini etkileyen diğer 

faktörler teknolojik ve satıcı temelli faktörler olarak belirlenmiştir. 

Araştırmada, literatür taraması sonucunda belirlenen faktörler ile asimetrik 

bilgi problemlerinin e-ticaret güven eğilimi üzerindeki etkileri incelenecektir. Satıcı 

ve alıcı arasındaki bilgi farklılığından kaynaklanan ters seçim ve ahlaki tehlike 

problemleri, geleneksel ticarette olduğu gibi, e-ticaret işlemlerini de olumsuz 

etkilemektedir. Bu problemlerin, e-ticarete olan güven üzerindeki etkilerinin tespit 

edilmesine çalışılacaktır. Bu tespitlerin yapılabilmesi için düşünülen araştırma 

hipotezleri aşağıda sunulmaktadır; 

 H.1: Satıcı temelli faktörler ile kişisel güven eğilimi arasında ilişki vardır. 

 H.2: Teknolojik faktörler ile kişisel güven eğilimi arasında ilişki vardır. 

 H.3: Ters seçim ile kişisel güven eğilimi arasında ilişki vardır. 
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 H.4: Ahlaki tehlike ile kişisel güven eğilimi arasında ilişki vardır. 

 H.5: E-ticarette ters seçim ile ahlaki tehlike arasında ilişki vardır. 

 H.6: E-ticarette ters seçim probleminin güven üzerindeki etkileri, ahlaki 

tehlikeye göre daha anlamlıdır. 

 

Şekil 7.1: Araştırma Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

7.5.1. Araştırmanın Veri Seti Ve Sınırlamaları 

Bu tez çalışmasında analiz için gerekli veriler Göller Bölgesinde yer alan 

üniversite lisans ve önlisans seviyesinde öğrenim gören öğrencilere uygulanan anket 

sonucunda elde edilmiştir. Araştırmanın yapıldığı üniversitelerin toplam öğrenci 

sayısı 110075’dir89. %95 güven aralığında anket örneklem sayısı 384 olarak tespit 

                                                           
89 Üniversitelerin öğrenci sayılarında 2012-2013 öğretim yılı ÖSYM istatistikleri kullanılmıştır. 

Detaylı bilgi için bakınız, http://osym.gov.tr/belge/1-19213/2012-2013-ogretim-yili-yuksekogretim-
istatistikleri.html, (18.12.2013) 

 

Asimetrik Bilgi 

Ters Seçim 

Ahlaki Tehlike 

Kişisel Güven 
Eğilimi 

Satıcı Temelli 
Faktörler 

Teknolojik 
Faktörler 
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edilmiştir90. Ancak genç nüfus arasında internet üzerinden ürün satın alma oranı ile 

ilgili bir veri bulunamadığından dolayı sonuçların daha sağlıklı çıkması için 

örneklem mikarı 600 olarak belirlenmiştir. Toplam 600 öğrencinin katılmasının 

planlandığı anket çalışmasına 652 öğrenci katılmıştır. Toplanan anketlerin 14 tanesi 

uygun işaretlemeler yapılmaması veya boş olmaları sebebiyle analiz dışı 

bırakılmıştır. Üniversitelere ve birimlere göre anket katılımcılarının dağılımları ile 

ilgili detaylar Tablo 7.1’de verilmektedir.  

 

Tablo 7.1: Anket Uygulamasına Katılan ve Geçerli Anket Dağılımları 

Üniversite Birim Katılımcı Geçerli 

SDÜ 

Fakülte 106 104 

Yüksekokul 60 58 

Meslek Yüksekokulu 50 47 

AÜ 

Fakülte 115 113 

Yüksekokul 44 44 

Meslek Yüksekokulu 56 54 

MAKÜ 

Fakülte 109 107 

Yüksekokul 54 54 

Meslek Yüksekokulu 58 57 

 Toplam 652 638 

 

Bu tez çalışmasında kullanılan verilerin toplanmasında anket yöntemi 

kullanıldığından dolayı bazı sınırlamalar söz konusudur. Çalışma kapsamında yer 

alan sınırlamalar aşağıda sunulmaktadır. 

1. Çalışmada kullanılan veriler öğrencilere yapılan anket uygulaması sonucu 

elde edilmiştir. Bu sebeple anketteki sorular, ankete katılan öğrencinin e-ticaret 

güven algısı çerçevesinde cevaplanmaktadır. Ankete katılanların soruları itina ile 

cevaplandırmamaları olasıdır. Ancak tüm katılımcı görüşlerinin doğru yansıtıldığı 

varsayılmaktadır.  

                                                           
90 Örneklem sayılarının belirlenmesinde farklı formüller kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise Ryan 

(1995) tarafından geliştirilen örneklem belirleme modeli kullanılmıştır. Bu modele göre;  
� = % ∗ � ∗ '#/ )# 

formulü örneklem büyüklüğü hesaplanmasında kullanılabilir. (Yaylı ve Öztürk 2006:90) Bu 
formülde yer alan p gerçekleşme oranını, q gerçekleşmeme oranını, Z anlamlılık değerini ve d ise 
örneklem hata oranını göstermektedir.    
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2.  Çalışmada kullanılan veri setinin gerçek piyasa verileri olmaması 

çalışmanın diğer sınırlamasıdır. Asimetrik bilginin etkileri üzerine gerçek piyasada 

faaliyet gösteren firmalardan veri talebinde bulunulmuş, ancak hiçbir firma olumlu 

cevap vermemiştir.  

 

7.5.2. Anket Formunun Hazırlanması 

Anket formunun oluşturulmasında, literatürde güven üzerine yapılan 

çalışmalarda yer alan anketlerin (Aiken, 2001:120-131; Chen, 2006:96-103; Gefen, 

2000:735; Gefen, Karahanna ve Straub, 2003a:84-85; Gefen, Karahanna ve Straub, 

2003b:315; Jarvenpaa, Tractinsky ve Vitale, 2000:65-67;  Kim, Ferrin ve Rao, 

2008:558-560; Wang, 2010:132-134) yanı sıra, asimetrik bilgi ile ilgili anket 

sorularının yer aldığı çalışmalardan yararlanılmıştır. (Hitosugi, 2009:209-214; 

Pavlou, Liang ve Xue, 2007:135-136; Wolf, 2006:102-106)  Literatürde güven 

oluşumu ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, e-ticarette güveni etkileyen faktörlerin 

genellikle tüketiciler, satıcılar ve teknoloji ile ilgili unsurlardan oluştuğu 

görülmektedir. (Kim vd. 2005:148) Asimetrik bilgiden kaynaklanan problemlerle 

ilgili sorular ise ters seçim ve ahlaki tehlike ile ilgili olarak hazırlanmıştır. 

Literatürde ters seçim ve ahlaki tehlikenin e-ticaret güveni üzerindeki etkisini ayrı 

ayrı ölçen bir çalışma bulunamadığı için bu sorular araştırmacı tarafından 

düzenlenmiştir.  

Hazırlanan anket formu 4 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde tüketicilerin 

genel alış veriş eğilimleri ve tüketicilerin hukuksal düşünceleri ile ilgili sorulara yer 

verilmiştir. İkinci bölümde ise katılımcıların e-ticaret güven eğilimleri ve güveni 

etkileyen faktörlerin tespit edilmesi amacıyla belirlenen sorular yer almaktadır. Şekil 

7.1’de yer alan modele uygun olarak her bir faktör için 4 er soru olmak üzere 20 soru 

belirlenmiştir. Tablo 7.2’de her bir faktör için belirlenen sorular verilmiştir. Anketin 

üçüncü bölümünde ise e-ticarette tüketiciler tarafından karşılaşılan ve algılanan 

problemleri belirlemek amacıyla oluşturulan sorular yer almaktadır. Ayrıca bu 

soruların bazıları, beşli likert ölçeğine göre hazırlanan ikinci kısım içerisinde de 

bulunmaktadır.  Anketin son kısımda ise katılımcıların demografik bilgileri ile ilgili 

sorulara yer verilmiştir. 
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Tablo 7.2: Modelde Yer Alan Değişkenler İçin Belirlenen Anket Soruları 

Ölçek 
Değişken 

Adı 
Anket Sorusu Kaynak 

K
iş

is
el

 G
üv

en
 

E
ği

li
m

i 
KG1 

Yeni tanıştığım kişilere güven duymam uzun 
zaman alır. 

Gefen, 2000 

KG2 İnternetten alış verişi güvenli buluyorum. 
Gefen, Karahanna ve 
Straub, 2003a 

KG3 
Kendimi iyi bir internet müşterisi olarak 
niteleyebilirim. 

Chen, 2006 

KG4 
Alış verişlerde her zaman güvendiğim siteleri 
kullanırım. 

 

S
at

ıc
ı 

T
em

el
li

 
F

ak
tö

rl
er

 

SG1 
Daha önce işlem yaptığım alış veriş sitelerini 
öncelikle tercih ederim. 

Pavlou, Liang ve 
Xue, 2007 

SG2 
Uzun yıllar internetten satış yapan firmaları daha 
güvenilir bulurum. 

 

SG3 
Ürün yelpazesi geniş olan internet satıcılarından 
ürün almayı tercih ederim. 

Jarvenpaa, Tractinsky 
ve Vitale, 2000 

SG4 
Herkes tarafından kullanılan alış veriş sitelerini 
kullanmak daha güvenlidir. 

Jarvenpaa, Tractinsky 
ve Vitale, 2000 

T
ek

no
lo

ji
k 

F
ak

tö
rl

er
 

TG1 
İnternet alış verişinde özel bilgilerimin başkasının 
eline geçmesinden endişe duyuyorum 

Chen, 2006 

TG2 
Görünüm olarak güzel tasarlanmış olan web 
siteleri daha güvenlidir. 

Gefen, Karahanna ve 
Straub, 2003a 

TG3 
İnternet alış veriş sitelerinden kullanımı kolay 
olanlarını daha güvenli buluyorum. 

Gefen, Karahanna ve 
Straub, 2003a 

TG4 Güvenlik sertifikası olan siteler daha güvenlidir. Kim vd., 2005 

T
er

s 
S

eç
im

 

TS1 
İnternetteki firmalar sitelerindeki kalitesiz 
ürünleri kaliteli olarak gösterebilir. 

 

TS2 
İnternetten alınan ürünlerde, sitede belirtilen 
özellik ve kaliteden farklı ürün gelebilir. 

 

TS3 
Firmalar, internette kendilerini olduklarından 
daha farklı gösterirler. 

 

TS4 
İnternetten ürün alırken, istediğim kalitede ürünü 
bulmakta zorlanırım. 

 

A
hl

ak
i 

T
eh

li
ke

 

AT1 
İnternetten ürün aldıktan sonra firmalar 
karşılaştığım problemlere çözüm getirirler. 

 

AT2 
Sebep olmaksızın, aldığım ürünün koşulsuz iade 
süresi dolmadan, geri iade edebilirim. 

 

AT3 
Ürünü satın aldıktan sonra firmalar, sitelerinde 
belirttikleri şartlara uygun davranırlar. 

 

AT4 
İnternet alış verişi sonrası ürünle ilgili gerekli 
desteği ve servisi alacağıma inanıyorum. 

 

 

Asimetrik bilgiden kaynaklanan ters seçim ve ahlaki tehlike problemlerinin, 

tüketicilerin e-ticaret güven eğilimi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla 

oluşturulan ankette etki derecesini ölçmek için beşli likert ölçeği kullanılmıştır. (1-

Hiçbir zaman,.. 5-Her zaman) Ayrıca internet kullanıcılarının alış veriş eğilimlerini, 
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genel olarak karşılaşılan problemleri ve problemler sonrası ortaya çıkan davranış 

biçimlerini belirlemek amacıyla da ankete sorular eklenmiştir. Bu haliyle toplam 57 

sorunun olduğu anket 10 ile 15 dakika arasında bir sürede cevaplanacak biçimde 

hazırlanmıştır. 

 

7.5.3. Verilerin Toplanması 

Hazırlanan anket içerisindeki soruların anlaşılabilirlik düzeylerinin, istenen 

hedefe yönelik olduklarının ve denekler üzerinde istenen algıyı oluşturduklarının 

tespit edilmesi amacıyla MAKÜ öğrencileri arasından, 10’ar kişilik iki ayrı gruba 

pilot çalışma düzenlenmiştir. Pilot çalışma için Hikmet Tolunay Meslek 

Yüksekokulu Dış Ticaret Programı ve Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve 

İşletmecilik Yüksekokulu Uluslar arası Ticaret Bölümü öğrencileri e-ticaret ile ilgili 

ders aldıklarından dolayı tercih edilmiştir. Pilot uygulama sonrası, ankete 

katılanlardan anket üzerine sözlü görüşleri istenmiş ve tartışma ortamı oluşturularak, 

soruların değerlendirilmesi yapılmıştır. Pilot çalışma sonrası bazı anket sorularında 

düzenleme yapılmış ve ankete yeni sorular eklenmiştir.  

Pilot çalışma sonrası düzenlenen anket ile veri setinin oluşturulacağı asıl 

çalışmaya geçilmiş ve SDÜ, AÜ ve MAKÜ öğrencilerine 2013 yılı Mayıs ayı 

içerisinde uygulama gerçekleştirilerek,  çalışma ile ilgili veriler toplanmıştır. 

Belirlenen model paralelinde ortaya konulan hipotezlerin doğruluğunu test etmek 

amacıyla, her bir üniversiteden 200 katılımcı ile toplamda 600 katılımcı hedeflenen 

anket uygulamasında 652 katılımcıya anket yapılmıştır. Planlanan sayıdan daha fazla 

olan anketlerin üniversiteler arasındaki dağılımlarında büyük farklar oluşturmaması 

sebebiyle, fazla olan 52 anket iptal edilmemiştir. Ancak uygun işaretleme 

yapılmadığı anlaşılan 14 anket, analiz dışı bırakılmıştır. Böylece araştırmaya katılan 

638 kişinin anketinden elde edilen veriler analiz için kullanılmaya uygun 

görülmüştür. 
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7.5.4. Verilerin Analizi 

Katılımcılardan elde edilen 638 kişiye ait anket verilerinin Microsoft Excel 

ofis programına verileri girildikten sonra anketin düzenlenmesi ve gereken değerlerin 

sayısallaştırılması Excel ile gerçekleştirilmiştir. Daha sonra SPSS 15.0 for Windows 

paket programına aktarılan veriler içerisinde cevapsız soruların bulunması sebebiyle, 

boş verilere ortalama değerler atanmıştır. Böylece veriler istatistiksel analizler için 

hazır hale getirilmiştir. SPSS programı ile gerçekleştirilen analizler sırasıyla 

güvenirlik, faktör, korelasyon ve regresyon analizleridir.  

Anket uygulamasında kullanılan değişkenlerin tutarlılığını belirlemek için 

kullanılan güvenirlik analizi, bir anketin güvenirlilik düzeyini gösterir. İkinci analiz 

olan faktör analizi ise modeldeki ilişkili değişkenlerin bir grup altında toplanmasını 

ve ilişkisiz olanların analiz dışında bırakılmasını sağlar. Faktör analizi sonrasında 

oluşan faktörler arasındaki ilişkinin analiz edilmesi için korelasyon ve regresyon 

analizlerinden yararlanılmaktadır. Bu amaçla faktörler arasındaki ilişki varlığını 

belirlemek için korelasyon, faktörler arası ilişki düzeyini belirlemek için ise 

regresyon analizi kullanılacaktır. Diğer taraftan, model içerisinde yer almayan, ancak 

literatürde yoğun şekilde değinilen değişkenler ile ilgili ilişkilerin incelenmesi 

amacıyla T-test analizleri yapılacaktır. 

 

7.6. ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN BULGULAR 

7.6.1. Demografik Bulgular 

Hedef kitle olarak, üniversitelerin lisans ve ön lisans öğrencilerinden oluşan 

638 katılımcı seçilmiştir. Katılımcıların üniversitelere göre dağılımları ve toplam 

katılımcılar içerisindeki payları Tablo 7.3’de sunulmaktadır.  

 

Tablo 7.3: Üniversitelere Göre Örneklem Dağılımı 

Üniversite Adı Frekans Yüzde(%) 

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) 211 33,1 

 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 218 34,2 

 Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 209 32,8 

 Toplam 638 100,0 
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Katılımcı eğitim düzeylerinin, sonuçlar ile ilişkilerinin tespit edilebilmesi 

için, anket uygulamasında üniversitelerin fakülte, yüksekokul ve meslek 

yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler seçilmiştir. Öğrenim gördükleri okul 

tiplerine göre dağılımlar Tablo 7.4’te, katılımcıların cinsiyet dağılımları da Tablo 

7.5’te verilmektedir.  

 

Tablo 7.4: Okul Tiplerine Göre Örneklem Dağılımı 

Okul Tipi Frekans Yüzde(%) 

Fakülte 324 50,8 

 Yüksekokul 156 24,5 

 Meslek Yüksekokulu 158 24,8 

 Toplam 638 100,0 

 

Tablo 7.5: Cinsiyete Göre Örneklem Dağılımı 

Cinsiyet Frekans Yüzde(%) 

Erkek 241 38,2 

Kadın 390 61,8 

Toplam 631 100,0 

 

İnternet kullanım oranlarının yüksek olması sebebiyle, araştırmanın örneklem 

ana kütlesi üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Katılımcılar arasında internet 

kullanım süreleri yıllık bazda Tablo 7.6’da verilmektedir. Bu tabloda görüldüğü 

üzere 627 katılımcının, yıllık bazda internet kullanım süresi ile ilgili soruyu 

cevaplandırdığı anlaşılmakla birlikte, yoğunluğun 5-10 yıl aralığında olduğu tespit 

edilmiştir. Katılımcıların %90’ı üç yıl ve üzeri internet kullanıcısı durumundadır. 

Ayrıca üniversiteler arası internet kullanım oranlarında büyük farklılıklar 

bulunmamaktadır. Katılımcıların eğitimlerini sürdürdükleri okul tipleri arasında da 

internet kullanım oranlarında benzer sonuçlar görülmektedir. Tablo 7.7’de yer alan, 

katılımcıların okul tiplerine göre internet kullanımlarının gösterildiği oranlara göre 

fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören katılımcılar 
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arasında internet kullanımları açısından farklılıklar yoktur. Her üç okul tipinde de 

yıllık bazda internet kullanımları ortalama seviyelerindedir.  

  

Tablo 7.6: Üniversitelere Göre Yıl Bazında İnternet Kullanım Süreleri 

Kullanım süresi (yıl)  AÜ MAKÜ SDÜ Toplam 

1 n 
% 

10 
%4,8 

7 
%3,3 

8 
%3,9 

25 
%4,0 

2 n 
% 

8 
%3,8 

15 
%7,8 

8 
%3,9 

31 
%4,9 

3 -5 arası n 
% 

52 
%24,9 

54 
%25,4 

54 
%26,3 

160 
%25,5 

5- 10 arası 
n 
% 

111 
%53,1 

109 
%51,2 

95 
%46,3 

315 
%50,2 

10 üzeri n 
% 

28 
%13,4 

28 
%13,1 

40 
%19,5 

96 
%15,3 

Toplam n 
% 

209 
%100 

213 
%100 

205 
%100 

627 
%100 

 
 

Tablo 7.7: Okul Tiplerine Göre Yıl Bazında İnternet Kullanım Süreleri 

Kullanım süresi (yıl) 
 

Fakülte Yüksekokul 
Meslek 

Yüksekokulu 
Toplam 

1 n 
% 

16 
%5,0 

2 
%1,3 

7 
%4,5 

25 
%4,0 

2 n 
% 

18 
%5,6 

6 
%3,9 

7 
%4,5 

31 
%4,9 

3 -5 arası n 
% 

76 
%23,8 

42 
%27,6 

42 
%27,1 

160 
%25,5 

5- 10 arası n 
% 

153 
%47,8 

84 
%55,3 

78 
%50,3 

315 
%50,2 

10 üzeri n 
% 

57 
%17,8 

18 
%11,8 

21 
%13,5 

96 
%15,3 

Toplam n 
% 

320 
%100 

152 
%100 

155 
%100 

627 
%100 

 

İnternet üzerinden alış veriş yapmama oranını tespit edilmesi için kullanılan 

anket sorusunun, cinsiyetlere göre değişen oranları Tablo 7.8’de yer almaktadır. 

İnternet üzerinden henüz alış veriş yapmamış katılımcıların oranı %15,2 dir. Erkek 

ve kadın katılımcıların hiç alış veriş yapmayanların oranları sırasıyla %14,1 ve 

%15,9’ dur. Cinsiyetlere göre olan değerlerin, %15,2 olan tüm katılımcıların oranına 
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yakın değerlerde olması sebebiyle, internetten alış veriş yapılmamasının, cinsiyetlere 

göre değişiklik göstermediği belirtilebilir. Alış veriş yapma sıklıkları dikkate 

alındığında, erkeklerin daha fazla internet alış verişine meyilli oldukları ifade 

edilebilir. Bir hafta, bir ay ve altı ay içerisinde internetten alış veriş yapma dönemleri 

ile ilgili verilerde, erkek katılımcıların ortalamaların üzerinde, kadın katılımcıların 

ise ortalamaların altında oranlara sahip oldukları görülmektedir. 

 

Tablo 7.8: Cinsiyetlere Göre İnternet Üzerinden Alış Veriş Yapma Sıklığı 

En son ürün satın alma  Erkek Kadın Toplam 

1 hafta içerisinde n 
% 

28 
%11,6 

28 
%7,3 

56 
%9,0 

1 ay içerisinde n 
% 

73 
%30,3 

105 
%27,4 

178 
%28,5 

6 ay içerisinde n 
% 

67 
%27,8 

100 
%26,1 

167 
%26,8 

1 yıl içerisinde n 
% 

21 
%8,7 

59 
%15,4 

80 
%12,8 

1 yıldan fazla n 
% 

18 
%7,5 

30 
%7,8 

48 
%7,7 

Hiçbir zaman yapmadım n 
% 

34 
%14,1 

61 
%15,9 

95 
%15,2 

Toplam n 
% 

241 
%100 

383 
%100 

624 
%100 

 

Aynı analizin, üniversiteler ve okul tiplerine göre çapraz tablosu 

incelendiğinde ise Tablo 7.8’deki sonuçlar ile benzer sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 7.9 ve Tablo 7.10’da yer alan verilere göre internetten alış veriş yapılmama 

oranlarının, üniversiteler arasında birbirlerine yakın değerlerde olmasının yanı sıra, 

SDÜ bünyesindeki katılımcılarda, ortalamanın üzerinde oluştuğu görülmektedir. 

İnternetten alış veriş yapmama oranının en düşük olduğu katılımcılar ise AÜ’nde yer 

almaktadır. Tablo 7.10’ daki verilere göre okul tiplerine göre internetten ürün satın 

almama oranları birbirlerine yakın olmakla beraber, en yüksek oran 

Yüksekokullarda, en düşük oran ise Meslek Yüksekokullarındadır. Elde edilen 

verilere göre, internet üzerinden en fazla alış veriş yapan katılımcılar Meslek 

Yüksekokulu öğrencileri olarak görülmektedir.    
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Tablo 7.9: Üniversitelere Göre İnternet Üzerinden Alış Veriş Yapma Sıklığı 

En son ürün satın alma  AÜ MAKÜ SDÜ Toplam 

1 hafta içerisinde n 
% 

18 
%8,6 

15 
%7,0 

23 
%11,4 

56 
%8,9 

1 ay içerisinde n 
% 

61 
%29,0 

67 
%31,3 

50 
%24,8 

178 
%28,4 

6 ay içerisinde n 
% 

58 
%27,6 

57 
%26,6 

54 
%26,7 

169 
%27,0 

1 yıl içerisinde n 
% 

31 
%14,8 

27 
%12,6 

22 
%10,9 

80 
%12,8 

1 yıldan fazla n 
% 

14 
%6,7 

18 
%8,4 

16 
%7,9 

48 
%7,7 

Hiçbir zaman yapmadım n 
% 

28 
%13,3 

30 
%14,0 

37 
%18,3 

95 
%15,2 

Toplam n 
% 

210 
%100 

214 
%100 

202 
%100 

626 
%100 

 

 

Tablo 7.10: Okul Tiplerine Göre İnternet Üzerinden Alış Veriş Yapma Sıklığı 

En son ürün satın alma  Fakülte Yüksekokul 
Meslek 

Yülsekokulu 
Toplam 

1 hafta içerisinde n 
% 

32 
%10,0 

8 
%5,3 

16 
%10,3 

56 
%8,9 

1 ay içerisinde n 
% 

81 
%25,3 

51 
%34,0 

46 
%29,5 

178 
%28,4 

6 ay içerisinde n 
% 

87 
%27,2 

41 
%27,3 

41 
%26,3 

169 
%27,0 

1 yıl içerisinde n 
% 

46 
%14,4 

14 
%9,3 

20 
%12,8 

80 
%12,8 

1 yıldan fazla n 
% 

28 
%8,8 

9 
%6,0 

11 
%7,1 

48 
%7,7 

Hiçbir zaman yapmadım n 
% 

46 
%14,4 

27 
%18,0 

22 
%14,1 

95 
%15,2 

Toplam n 
% 

320 
%100 

156 
%100 

150 
%100 

626 
%100 

 

 
Verilere göre internet üzerinden ürün satın alma sıklığı bir ay ile altı ay 

arasında daha yoğun olduğu görülmektedir. Buna karşın bir hafta içerisinde ürün 

satın alma oranları oldukça düşüktür. Bir hafta içerisinde internet üzerinden ürün 

araştırması yapma oranları, satın alma oranlarından oldukça yüksektir. Tablo 7.11’de 

görüldüğü üzere katılımcıların %44,69’u bir hafta içerisinde ürün araştırması 
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yaptıklarını belirtirken, bir hafta içerisinde ürün satın alma oranı %8,9’dur. Bir aylık 

süre içerisindeki ürün araştırma oranı %31,7 iken, satın alma oranı %28,4’dür. Bu 

verilere dayanarak katılımcıların, e-ticaret ile ürün satın almaları öncesinde ciddi bir 

araştırma sürecinden geçtikleri ifade edilebilir. İnternet yoğun olarak ürün 

araştırması için kullanılmakta, ancak aynı yoğunlukta satın alma için 

kullanılmamaktadır. Diğer taraftan internet üzerinden hiç ürün almayanların oranı 

%15,2 iken, internet üzerinden hiç ürün araştırması yapmayanların oranının %4,6 

olduğu görülmektedir. Bu iki oran arasındaki fark olan %10,6 ise internet üzerinden 

ürün araştırması yapmasına rağmen, hiç ürün satın almayan katılımcıların oranını 

göstermektedir. E-ticaret üzerinden ürün satın alma oranlarının, ürün araştırma 

oranlarına nazaran daha düşük olması ve internet üzerinden araştırma yapılmasına 

rağmen hiç ürün satın alınmaması, tüketicilerin e-ticaret ile ilgili endişelerinden 

kaynaklanmaktadır.  

 

Tablo 7.11: İnternet Üzerinden Ürün Araştırması ve Satın Alma Sıklıkları 

 1 hafta 1 ay 6 ay 1 yıl 
1 yıldan 

fazla 
Hiçbir 
zaman 

Ürün araştırması %44.69 %31.7 %12.36 %3.8 %2.85 %4.6 

Ürün satın alma %8.9 %28.4 %27.0 %12.8 %7.7 %15.2 

 

Alış veriş yapılan internet sitesinin bünyesinde yer alan yorumlar ve geri 

besleme bildirimleri, katılımcıların bilgi toplamak için en fazla tecih ettikleri yöntem 

olarak belirlenmiştir. Tablo 7.12’de sunulan veriler incelendiğinde katılımcıların 

%57,8’inin bilgi toplamak amacıyla e-ticaret sitesi bünyesindeki yorumları dikkate 

aldığı görülmektedir. Bunu %52,5 ile kişinin kendi arkadaş çevresinde yapılan 

yorumlar izlemektedir. Katılımcıların en az tercih ettiği bilgi edinme yöntemi ise 

sosyal medya üzerinden yapılan yorumlardır. 
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Tablo 7.12: Bilgi Edinmek İçin Kullanılan Yöntemler 

Yöntem Frekans Yüzde(%) 

E-ticaret sitesinde yer alan yorumlar 364 57,8 

 Arkadaş çevresindeki yorumlar 331 52,5 

 Şikayet yapılan sitelerdeki yorumlar 284 45,1 

Forumlardaki yorumlar 214 34,0 

Sosyal medyada yer alan yorumlar 203 32,2 

Diğer 10 1,6 

   

İnternet üzerinden ürün satışı yapan siteler ile ilgili katılımcıların en fazla 

önem verdikleri konuların tespit edilmesi için ankette iki tane soru kullanılmıştır. Bu 

sorular içerisinde yer alan tüketicilerin problem olarak düşündüğü konular, 

literatürde yoğun olarak tartışılan konulardan oluşmaktadır. Elde edilen verilere göre 

satıcılarla ilgili konularda katılımcıların %57,6’sı, eksik ve yanıltıcı bilgi verilmesini 

en büyük problem olarak görmektedirler. Şekil 7.2’de görüldüğü üzere problem 

olarak düşünülen konular arasında ikinci sırayı %55,3 ile internet üzerinden kredi 

kartı bilgilerinin verilmesi, üçüncü olarak ise %37,1 ile satış sonrası servis ve garanti 

ile ilgili endişeler gelmektedir. İnternet alış verişlerinde en fazla önem verilen 

konuların 1 ile 5 arası sıralaması ile ilgili (1 en önemliyi, 5 en önemsizi temsil edecek 

biçimde) sorulan soruya ise katılımcıların verdiği cevaplar ters çevrilerek, en önemli 

seçenek en yüksek olacak şekilde puanlama yapılmıştır. Şekil 7.3’te verilen değerlere 

göre katılımcıların en fazla önem verdiği konunun, sitede doğru bilgilerin verilmesi 

olduğu tespit edilmiştir.  

İnternet üzerinden alış verişlerde katılımcıların karşılaştıkları problemler için 

yöneltilen soruya verilen cevaplar yukarıda bahsedilen sorunlar ile aynı paralellikte 

olduğu görülmektedir. Katılımcıların 371 tanesi eksik bilgi, 280 tanesi farklı bir ürün 

gönderilmesi problemleriyle karşılaştığını belirtmişlerdir. Bu değerlerin toplam 

katılımcılar arasındaki yüzde oranları Şekil 7.4’te sunulmaktadır. Bu üç grafikten 

anlaşılacağı üzere, e-ticaretteki birinci öncelikli problem eksik bilgidir. 

 

 

 



239 
 

Şekil 7.2: E-ticarette Problem Olarak Düşünülen Konuların Dağılımı 

 

 

 

Şekil 7.3: E-ticarette Önemli Görülen Konuların Dağılımı 
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Şekil 7.4: E-ticarette Yaşanan Problemlerin Dağılımı 

 

 

E-ticarette tüketicilerin karşılaşabileceği birçok problem mevcuttur. Tablo 

7.13, katılımcıların yarısının e-ticarette problem yaşadığını ve ürün teslim 

alınmasından sonra daha fazla sorun yaşandığını ortaya koymaktadır. Ürünü teslim 

almadan önce sorunla karşılaşan 80 kişinin katılımcılara olan oranı  %12,7 ve erkek 

katılımcılar içerisinde bu sorun ile karşılaşanların oranı %13,3 iken, kadınlar 

içerisinde %12,3’tür. Ürün tesliminden sonra problem yaşayan katılımcılar 

içerisindeki oranı %23,6 iken erkekler arasında teslimat sonrası problem 

yaşayanların oranı %25,7 ve kadınlar arasında bu oran %22,3’tür. Bu değerlere göre, 

e-ticarette yaşanan problemlerin büyük bir kısmının “işlem sonrası” olarak 

niteleyebileceğimiz, teslimat sonrası ortaya çıktığı ileri sürülebilir. Bu durum 

iktisatta asimetrik bilgi kuramında yer alan ahlaki tehlike sorunu olarak 

nitelenmektedir. Tablo 7.13 kullanılarak çıkarılacak bir diğer sonuç ise kadınların 

problem yaşama oranları, erkeklerin problem yaşama yüzdelerinden daha düşük 

olmasıdır. Başka bir deyişle, e-ticaretin tüm süreçlerinde kadınlar daha az problemle 

karşılaşmaktadırlar.  

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Ürünler hakkında 

yeterli bilginin 
verilmemesi

Beklendiğinden 

farklı bir ürün 
gönderilmesi

Kredi kartı 

bilgilerinin 
çalınması

Özel bilgilerin 

başkasına 
verilmesi

Ürünün hiç 

gönderilmemesi

Diğer

%



241 
 

Tablo 7.13: Ürün Teslimatında Yaşanan Sorunların Cinsiyetlere Göre Dağılımı 

Yaşanan Problemler Erkek(%) Kadın(%) 
Tüm 

katılımcılar(%) 

Ürün teslimatı öncesi 13,3 12,3 12,7 

 Ürün teslimatı sonrası 25,7 22,3 23,6 

 Ürün teslimatı hem öncesi hem sonrası 11,6 9,0 10,0 

Hiçbir zaman problem yaşamadım 46,5 51,5 49,6 

 

Satıcının internet sitesi üzerinden yetersiz veya yanlış bilgi vermesi halinde, 

katılımcıların %72’si o siteden alış veriş yapmayacaklarını belirtmişlerdir. Eksik 

bilgi ile karşılaşanların %20’si ilgili siteden telefon veya e-posta yoluyla bilgi talep 

edeceklerini ifade ederken, %46’sı alış veriş için başka bir satıcı arayacaklarını 

belirtmektedir. Yetersiz ve yanlış bilgiyi fark etmelerine rağmen, ilgili siteden alış 

veriş yapabileceğini belirten kişilerin oranı ise %2’dir. Bu değerlere göre eksik bilgi 

ile karşılaşan bir tüketici ilgili internet sitesi ile işlem yapmak istememektedir. 

 

Şekil 7.5: İnternet Üzerinden Alınan Ürün Grupları Dağılımı 

 

 

Katılımcıların yaş ortalaması 20,8 ve %45,3’ünün gelir düzeyi 0-500 TL, 

%35,9’unun gelir düzeyi ise 500-1000 TL arasındadır. Şekil 7.5’te sunulduğu üzere 
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katılımcıların %51,13 gibi büyük bir oranı, internet üzerinden en çok satın aldıkları 

ürün grubunun giyim olduğunu belirtmişlerdir. Giyimden sonra en fazla satın alınan 

ürün grubu ise seyahat ve elektronik ürünler olarak görülmektedir.  

Şekil 7.3’te yer alan, e-ticarette en fazla önem verilen konular içerisinde, 

satıcıların farklı ödeme sistemlerini tüketicilere sunması, ilk sıralarda yer almaktadır. 

Bu, e-ticaret ödeme sistemlerinin, tüketicilerde endişe oluşturduğu ve tüketicilerin 

daha güvenli alternatif ödeme araçlarının eksikliğini duymalarından kaynaklandığı 

şeklinde yorumlanabilir. Şekil 7.6 en fazla kullanılan ödeme araçları olarak kapıda 

ödeme ve kredi kartı olduğunu göstermektedir. Şekil 7.6’da, internet üzerinden alış 

verişlerde ödeme aracı olarak en fazla kapıda ödeme sistemi, ikinci olarak kredi 

kartının tercih edildiği görülmektedir. E-ticarette en az bir kere kapıda ödeme 

sistemini kullananların oranı %56,7 iken katılımcılar arasında kredi kartı kullanımı 

oranı %48’dir. Kredi kartı ile internet üzerinden alış veriş ile ilgili tüketici 

endişelerinin hala devam etmesine karşın, diğer sistemlere göre daha büyük bir 

kullanım oranına sahiptir. Kredi kartı ile ödeme, satıcının ödeme ile ilgili web sayfası 

üzerinden yapılabildiği için tüketiciye kolaylık getirmektedir. Ayrıca kredi kartı 

kullanımının taksit, harcama puanı, ödeme ertelemesi gibi uygulamalar ile tüketiciye 

avantajlar getirmesi, kredi kartının tercih edilme oranlarını olumlu etkilemektedir. 

 

Şekil 7.6: E-ticarette Tercih Edilen Ödeme Tiplerine Göre Kişi Sayıları 
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Şekil 7.7: İnternet Ödeme Biçimlerinin Cinsiyetlere Göre Dağılımı 

 

 

Kapıda ödeme ve kredi kartı ile ödeme biçimlerinin cinsiyetlere göre 

dağılımları Şekil 7.7’de görülmektedir. İnternet üzerinden alış veriş yapan kadınlar 

arasında kapıda ödeme sisteminin tercih edilme oranı %66 iken, aynı oran erkekler 

arasında %49,1’dir. Benzer biçimde kredi kartının internet alış verişlerinde kullanım 

oranları kadınlar arasında %44,2 iken, erkekler arasında %60,8’dir. Bu verilere göre 

kadınların kapıda ödeme sistemini, erkeklerin ise kredi kartı ile ödemeyi daha fazla 

tercih ettikleri belirtilebilir. Ankete katılanlar arasında kredi kartına sahip olma oranı 

%55,94’dür. Erkeklerin %43,8’i kredi kartına sahip iken, kadınlar arasında kredi 

kartı sahiplik oranı %56,2’dir. Kadınların kredi kartına sahip olma oranları daha 

yüksek olmasına karşın, internet üzerinden yapılan alış verişlerde ödeme amacıyla 

kredi kartını daha az tercih etmektedirler. 

 

7.6.2. Güvenirlik Ve Faktör Analizleri 

 Güvenilirlik analizleri, niceliksel araştırmalarda, ölçümlerin tutarlılığını ve 

sağlamlığını ortaya koyan analizlerdir. Caber’e göre bir analizin güvenirlik derecesi 

tekrar-test metodu, alternatif yöntem metodu ve içsel tutarlılık metodu olmak üzere 

üç farklı şekilde test edilebilmektedir.  (2010:161) İstatistiksel katsayıların 

kullanılarak, ölçeğin güvenilirlik düzeyinin belirlenebileceği içsel tutarlılık 

yöntemleri arasında yarıya bölme (split-half), Kuder-Richardson (K-R20, K-R21), 
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Cronbach’s alfa, Teta, Omega ve Guttman metotları sayılabilir. (Ercan ve Kan 

2004:213) Brown’a göre analizlerde içsel tutarlılığı belirlemek amacıyla en fazla 

kullanılanlar ise K-R20 ve Cronbach’s alfa yöntemleridir. (2002:17) K-R20 yöntemi 

iki seçeneği olan sorularda kullanılırken, Cronbach’s alfa iki seçenekli soruların yanı 

sıra, çok seçenekli sıralama sorularının güvenirlik analizlerinde kullanılmaktadır.91 

Bu anlamda Tablo 7.2’de verilen değişkenlerin güvenilirlik analizlerinin Cronbach’s 

alfa ile değerlendirilmesi, bu çalışmada kullanılacak uygun yöntem olacaktır. 

Asimetrik bilginin güven üzerindeki etkilerini tespit etmek için Şekil 7.1’de verilen 

modeldeki soruların Croanbach’s alfa değeri 0.658’dir. Bu değer güvenirlilik 

açısından Nunnally’nin (1978) kabul edilebilirlik seviyesinin üzerinde bir değerdir.   

 

7.6.2.1. Kişisel Güven Eğilimi Güvenirlik Analizi 

Kişisel güven eğilimi ile ilgili olarak sorulan KG1, KG2, KG3 ve KG4 ile 

etiketlenen değişkenlerin Cronbach’s alfa değeri 0,476 olarak tespit edilmiştir. 

Kişisel temelli güven ölçeğinin değişkenleri ile ilgili istatistik değerleri Tablo 7.14’te 

sunulmuştur. Bu tabloya göre KG1’in silinmesi sonucunda ölçeğin Cronbach’s alfa 

değeri 0,613’e artacağı ve ilgili değişkenin korelasyon değerinin çok düşük olması 

sebebiyle KG1 değişkeni analizden çıkarılmıştır. 

 

Tablo 7.14: Kişisel Güven Eğilimi Değişkenlerine Ait İstatistik Değerleri 

 
Değişken 

silinirse ölçek 
ortalaması 

Değişken 
silinirse ölçek 

varyansı 

Düzeltilmiş 
değişken 

korelasyonu 

Değişken silinirse 
Croanbach’s alfa 

KG1 9,7386 5,760 ,037 ,613 

KG2 10,7685 4,446 ,412 ,280 

KG3 11,2765 4,140 ,344 ,331 

KG4 9,4275 4,536 ,353 ,331 

                                                           
91 0 ile 1 arasında bir değere sahip olan Cronbach Alfa değerinin 0.7 ile 0.95 arasında bir değere sahip 

olması gerekir. (Tavakol ve Dennick 2011:54) Ancak Nunnally’ye (1978) göre yeni geliştirilen 
modellerde ve ölçek değişkenleri sayısının az olduğu durumlarda 0.6 civarı güvenirlik düzeyi 
kabul edilebilir. (Caber 2010:162) Bowling’e (2002) göre ise Cronbach’s alfa değeri 0,5 ve üzeri 
bir değere sahip ise bu değer ölçekte iç tutarlılık olduğunun bir işaretidir. (İbrahim vd. 2010:4)   



245 
 

Ölçek değişkenlerinin içsel korelasyon değerleri ise Tablo 7.15’te verilmiştir. 

0,01 anlamlılık seviyesinde değişkenler arası korelasyon değerlerine göre 

değişkenlerin üçü de anlamlılık göstermektedir. 

 

Tablo 7.15: Kişisel Güven Eğilimi Değişkenlerine Ait Korelasyon Matrisi 

 KG2 KG3 KG4 

KG2 1   

KG3 ,436(**) 1  

KG4 ,327(**) ,282(**) 1 

 ** Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlıdır. 

 

7.6.2.2. Satıcı Temelli Faktörlerin Güvenirlik Analizi 

Ölçek ile ilgili olan SG1, SG2, SG3 ve SG4 değişkenlerinin Cronbach’s alfa 

değeri 0,664 olarak gerçekleşmiştir. Satıcı temelli faktörler ile ilgili istatistik 

değerleri Tablo 7.16’da sunulmuştur. Bu tabloya göre, silinmesi halinde mevcut 

Cronbach’s alfa değerini arttıracak bir değişkenin olmaması sebebiyle, ölçekten 

çıkarılması gereken bir değişken bulunmamaktadır. 

 

Tablo 7.16: Satıcı Temelli Faktörlere Ait İstatistik Değerleri 

 
Değişken 

silinirse ölçek 
ortalaması 

Değişken 
silinirse ölçek 

varyansı 

Düzeltilmiş 
değişken 

korelasyonu 

Değişken silinirse 
Croanbach’s alfa 

SG1 11,6631 5,521 ,515 ,553 

SG2 11,9074 5,346 ,446 ,597 

SG3 12,0290 5,643 ,420 ,614 

SG4 11,9564 5,748 ,406 ,623 

 

Ölçek değişkenlerinin içsel korelasyon değerleri ise Tablo 7.17’de verilmiştir. 

0,01 anlamlılık seviyesinde değişkenler arası korelasyon değerlerine göre 

değişkenlerin hepsi anlamlılık göstermektedir. 
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Tablo 7.17: Satıcı Temelli Faktörlere Ait Korelasyon Matrisi 

 SG1 SG2 SG3 SG4 

SG1 1    

SG2 ,373(**) 1   

SG3 ,405(**) ,298(**) 1  

SG4 ,345(**) ,327(**) ,250(**) 1 

          ** Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlıdır. 

 

7.6.2.3. Teknolojik Faktörler Güvenirlik Analizi 

Ölçek ile ilgili olan TG1, TG2, TG3 ve TG4 etiketli değişkenlerin 

Cronbach’s alfa değeri 0,380 olarak gerçekleşmiştir. Teknolojik faktörler ile ilgili 

değişkenlerin istatistik değerleri Tablo 7.18’de sunulmuştur. Bu tabloya göre, TG4 

değişkeninin silinmesi halinde mevcut Cronbach’s alfa değeri 0.433 olacağı için bu 

değişken analizden çıkarılmıştır. Croanbach’s alfa değerinin çok küçük olması 

ölçeğin güvenilirlik düzeyinin düşük olduğunu göstermektedir. Bu değerin düşük 

olmasının farklı sebepleri olabilir. Bu sebepler arasında ölçek için oluşturulan 

değişken sayılarının az olması ve değişkenler arası zayıf ilişkilerin olması sayılabilir. 

(Tavakol ve Dennick 2011:54) Bademci’ye göre örneklem özellikleri veya 

değişkenlerin bağdaşık ya da ayrışık olması, aynı test ile farklı güvenirlik 

değerlerinin çıkmasına sebep olabilmektedir. (2011:177) Cronbach’s alfa değerinin 

düşük olması, korelasyonların zayıf çıkmasına neden olabilir ancak, faktörleşmeyi 

olumsuz etkileyeceğine dair bir literatür bulunamamıştır.  

 

Tablo 7.18: Teknolojik Faktörlere Ait İstatistik Değerleri 

 
Değişken 

silinirse ölçek 
ortalaması 

Değişken 
silinirse ölçek 

varyansı 

Düzeltilmiş 
değişken 

korelasyonu 

Değişken silinirse 
Croanbach’s alfa 

TG1 9,3540 4,610 ,277 ,230 

TG2 9,9335 4,877 ,197 ,324 

TG3 9,5553 4,609 ,269 ,239 

TG4 8,3622 5,811 ,080 ,433 
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Ölçek değişkenlerinin içsel korelasyon değerleri ise Tablo 7.19’da verilmiştir. 

0,01 anlamlılık seviyesinde değişkenler arası korelasyon değerleri düşük çıkmakla 

beraber TG1, TG2 ve TG3 değişkenleri arasındaki korelasyonlar anlamlıdır.  

 

Tablo 7.19: Teknolojik Faktörlere Ait Korelasyon Matrisi 

 TG1 TG2 TG3 

TG1 1   

TG2 ,193(**) 1  

TG3 ,205(**) ,212(**) 1 

            ** Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlıdır. 

 

7.6.2.4. Ters Seçim Ölçeği Güvenirlik Analizi 

Ölçek değişkenlerinin Cronbach’s alfa değeri 0,613 olarak tespit edilmiştir. 

Ters seçim ölçeğinin değişkenleri ile ilgili istatistik değerleri Tablo 7.20’da 

sunulmuştur. Ölçeğin iç tutarlılığını olumsuz etkileyen bir değişken 

bulunmamaktadır.  

 

Tablo 7.20: Ters Seçim Değişkenlerine Ait İstatistik Değerleri 

 
Değişken 

silinirse ölçek 
ortalaması 

Değişken 
silinirse ölçek 

varyansı 

Düzeltilmiş 
değişken 

korelasyonu 

Değişken silinirse 
Croanbach’s alfa 

TS1 9,2518 4,422 ,453 ,497 

TS2 9,7286 4,959 ,352 ,571 

TS3 9,3498 4,339 ,423 ,519 

TS4 9,7129 4,791 ,345 ,577 

 

Ölçek değişkenlerinin içsel korelasyon değerleri ise Tablo 7.21’de verilmiştir. 

0,01 anlamlılık seviyesinde değişkenler arası korelasyon değerleri, ölçeğin tüm 

değişkenleri arasında anlamlıdır.  
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Tablo 7.21: Ters Seçim Değişkenlerine Ait Korelasyon Matrisi 

               

  

 

 
 
 
 
 

 

 ** Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlıdır. 

 

7.6.2.5. Ahlaki Tehlike Ölçeği Güvenirlik Analizi 

Ahlaki tehlike ölçek değişkenlerinin Cronbach’s alfa değeri 0,556 olarak 

tespit edilmiştir. Ahlaki tehlike ölçeğinin zayıf bir iç tutarlılığa sahip olduğu 

söylenebilir.  Ahlaki tehlike ölçeğinin değişkenleri ile ilgili istatistik değerleri Tablo 

7.22’de sunulmuştur. Bu tabloya göre AT2 değişkeni iç tutarlılığı olumsuz 

etkilediğinden dolayı analiz dışı bırakılmıştır. 

 

Tablo 7.22: Ahlaki Tehlike Değişkenlerine Ait İstatistik Değerleri 

 
Değişken 

silinirse ölçek 
ortalaması 

Değişken 
silinirse ölçek 

varyansı 

Düzeltilmiş 
değişken 

korelasyonu 

Değişken silinirse 
Croanbach’s alfa 

AT1 9,9947 5,711 ,355 ,471 

AT2 9,7602 5,622 ,249 ,593 

AT3 9,7459 5,976 ,340 ,484 

AT4 9,8007 5,569 ,424 ,417 

 

Ölçek değişkenlerinin içsel korelasyon değerleri ise Tablo 7.23’te verilmiştir. 

0,01 anlamlılık seviyesinde AT1, AT3 ve AT4 değişkenleri arası korelasyon 

değerleri anlamlıdır.  

 

 

 

 TS1 TS2 TS3 TS4 

TS1 1    

TS2 ,337(**) 1   

TS3 ,371(**) ,232(**) 1  

TS4 ,251(**) ,208(**) ,299(**) 1 
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Tablo 7.23: Ahlaki Tehlike Değişkenlerine Ait Korelasyon Matrisi 

 AT1 AT3 AT4 

AT1 1   

AT3 ,234(**) 1  

AT4 ,364(**) ,302(**) 1 

 ** Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlıdır. 

 

Ankette yer alan değişkenler içinde iç tutarlığı olumsuz etkiledikleri için 

KG1, TG4 ve AT2 değişkenleri analizden çıkarılmıştır. Değişkenler çıkarıldıktan 

sonra modelin ölçülen Cronbach’s alfa değeri 0,660 olarak tespit edilmiştir. Bu değer 

dikkate alınarak, bütünsel olarak modelin içsel tutarlılığa sahip olduğu belirtilebilir. 

 

7.6.3. Faktör Analizi 

Faktör analizi, birlikte değerlendirilebilecek olan değişkenleri, faktör adı 

verilen gruplar altında bir araya getirerek, analizdeki değişken sayısını azaltmak için 

kullanılmaktadır. (Günel 2010:51) Faktör analizinin temel amacı değişkenler 

arasındaki ilişkilerin anlamlı bir şekilde ortaya konulmasıdır. (Albayrak 2003:111) 

Çok sayıdaki değişkeni girdi olarak kabul edip, bu değişkenleri temsil eden az sayıda 

yeni değişkenler oluşturma süreci olan faktör analizi, çok değişkenli istatistiksel bir 

analiz yöntemidir. (Kalaycı 2010:321)  

Faktör analizine girecek olan değişkenler arasındaki korelasyon değerleri, 

değişkenlerin faktör analizine uygunluğunun göstergesidir. Faktör analizine 

başlanmadan önce yapılması gereken ilk işlemlerden biri, değişkenlerin faktör analizi 

için uygunluğunun test edilmesidir. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi, değişkenlerin 

örneklem büyüklüklüklerinin faktör analizi için uygunluğunu tespit etmek için 

kullanılan bir yöntemdir. (Turanlı, Cengiz ve Bozkır 2012:48) 0 ile 1 arasında 

oluşacak olan KMO değeri 1’e ne kadar yakın ise değişkenlerin analiz tahmini o 

kadar hatasız olarak yorumlanmaktadır. Değişkenlerin faktörleşebilmeleri için KMO 

değerinin genellikle 0.6 ve üzeri olması beklenirken, Field’a (2000) göre 

değişkenlerin faktörleşmesi için alt sınır KMO değeri 0.5’tir.  (Kootstra 2004:4) Bu 

değerin altında veriler için faktör gruplarının oluşması mümkün değildir. Ayrıca 
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korelasyon matrisinin, birim matrisine olan benzerliğini belirlemek için kullanılan 

Barlett testi, faktör analizi uygulanacak olan verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediğini test etmek için kullanılır.  Başka bir deyişle küresellik testi olarak da 

adlandırılan Barlett testi, değişkenlerin tutarlılığını ölçmek için kullanılan bir testtir. 

(Polat 2012:102) Çalışmaya konu olan verilerin faktör analizi için uygun olup 

olmadığına karar vermek için uygulanan KMO ve Barlett testlerinin sonuçları Tablo 

7.24’te verilmiştir. Bu tabloya göre KMO değeri 0,50’nin üzerinde oluştuğundan 

dolayı örneklem büyüklüğü yeterlidir. Ayrıca Barlett testi sonucu 0,000 seviyesinde 

anlamlılığa sahiptir. Bu testlerin sonucuna göre, faktör yapısının oluşması noktasında 

örneklem büyüklüğü yeterli olmakla birlikte, veriler normal dağılıma sahiptir. 

 

Tablo 7.24: KMO ve Barlett Test Sonuçları 

Test Adı  Değer 

KMO Testi  ,802 

Barlett Testi Ki-kare 1734,865 

 df 136 

 Anlamlılık ,000 

  

Modelle ilişkili değişkenlere faktör analizi uygulamadan önce karar verilmesi 

gereken iki seçim söz konusudur. Birincisi analizde kaç faktör oluşacağının 

seçilmesi, ikincisi ise döndürme tipinin seçilmesidir. Faktör sayısının 

belirlenmesinde kullanılabilecek farklı yöntemler92 olmasına karşın genellikle tercih 

edilen yöntem Kaiser-Guttman ölçütü olarak da isimlendirilen özdeğer (Eigenvalue) 

yöntemidir. İlk olarak 1954 yılında Louis Guttman tarafından kullanılan yöntem, her 

bir faktörün faktör yüklerinin kareleri toplamı biçiminde hesaplanan katsayılarının 

1.00’den yüksek olanlarının seçilmesine dayanmaktadır. (Büyüköztürk, 2002:473; 

Lance, Butts ve Michels, 2006:210)   

Faktör analizi sonrasında oluşan faktör yüklerinin anlamlı hale getirilmesi ve 

daha rahat yorumlanabilmesi için döndürme (rotation) yöntemleri kullanılmaktadır. 

(Albayrak 2003:212) Eğik döndürme ve dik döndürme olarak iki çeşit döndürme 

                                                           
92 Faktör sayısının belirlenmesinde kullanılan yöntemler arasında, açıklanan varyans, özdeğer, joliffe, 

yamaç eğim grafiği ve toplam varyansın yüzdesi ölçütleri sayılabilir.    



251 
 

biçimi bulunmaktadır. Polat’a göre eğer faktörler ilişkisiz ise dik döndürme, faktörler 

birbirleriyle ilişkli ise eğik döndürme tercih edilmektedir. (2012:69) Literatürde 

genellikle araştırmacılar tarafından eğik döndürme için Oblimin veya Promax, dik 

döndürme için Varimax ya da Quartimax teknikleri kullanılmaktadır. (Büyüköztürk 

2002:477)  

Döndürme biçiminin seçimi konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. 

Albayrak, analitik açıdan döndürme tipleri arasında bir faklılık bulunmadığını 

belirterek, genellikle seçimin model önermeleri ilgili olduğunu belirtmektedir. 

Ayrıca faktörler arasında bir ilişki ön görülüyorsa eğik döndürme uygulanması 

gerektiğini ileri sürmektedir. (Albayrak 2003:212) Tatlıdil’e (1992) göre ise bir 

döndürme değişken azaltmayı, faktörler arasındaki bağımsızlığı ve kavramsal 

anlamlılığı sağlaması gerekmektedir. Bu sebeple kavramsal anlamlılığı ortaya koyan 

döndürme biçimi uygun seçim olacaktır. (Büyüköztürk 2002:476)  

Araştırma verilerini kullanarak faktörleşmenin olabileceği tespit edildikten 

sonra faktör sayıları ve döndürme ile ilgili yukarda anlatılanlar dikkete alınarak 

faktör analizi yapılmıştır. Faktör yapısının daha anlamlı çıkmasından dolayı eğik 

döndürme yöntemlerinden olan Promax tekniği seçilmiştir.93 SPSS programı 6 

döndürme sonucunda özdeğeri 1,00’den büyük olan 5 faktör oluşturmuştur. Buna 

göre açıklanan toplam varyans değerleri Tablo 7.25’te ve döndürülmüş faktör yükleri 

Tablo 7.26’da sunulmuştur.94    

Tablo 7.25’ te yer alan varyans tablosuna göre faktör analiz sonucunda 

özdeğeri 1,00’den yüksek 5 faktör oluşmuştur. Bu beş faktörün modeli açıklama 

oranı %52,947’dir. Altıncı faktörün özdeğer katsayısı 0,933 olarak oluşmuş ve 

Kaiser-Guttman ölçütüne göre faktör kapsamına girmemiştir. İlk faktörün toplam 

                                                           
93 Faktör oluşturulması eğik döndürme yerine, dik döndürme teknikleri ile de gerçekleştirilmiş, 

faktörlerleşmenin oluştuğu gözlenmiş ancak, faktörler arasında korelasyonlar anlamsız çıkmıştır. 
Dik döndürmenin anlamsız korelasyonlar ortaya koymasının sebebi faktörlerin birbirleriyle ilişkili 
olması gösterilebilir. 

94 Eğik döndürme yapıldıktan sonra ortaya çıkan faktör yükleri örüntü matrisi (pattern matrix) ve yapı 
matrisi (structure matrix) olmak üzere iki farklı tabloda gösterilmektedir. Analizde her iki tablodaki 
faktör yükleri kullanılarak model hakkında yorum yapılabilir. İki matris tablosu arasındaki fark 
hangi tablonun seçileceğine yön gösterir. Örüntü matris tablosu faktör yüklerini, başka bir deyişle 
regresyon beta katsayılarını gösterirken, yapı matrisi ise değişkenler ile faktörler arasındaki 
korelasyonları göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız, http://psych.unl.edu/psycrs/statpage/ 
pc_rot.pdf, 15.07.2013 Çalışmada faktörler arasındaki ilişkiler inceleneceği için örüntü matrisi 
kullanılmıştır. 
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varyansı açıklama oranı %20,117 iken ikinci faktörün açıklama oranı ise 

%11,950’dir.  

 
Tablo 7.25: Açıklanan Toplam Varyans 

F
ak

tö
rl

er
 

İlk Özdeğerler 
Türetilen Kareli Ağırlıklar 

Toplamı 

Çevrilmiş 
Kareli 

Ağırlıklar 
Toplamı 

Toplam 
Varyans 

(%) 
Kümülatif 

(%) 
Toplam 

Varyans 
(%) 

Kümülatif 
(%) 

Toplam 

1 3,420 20,117 20,117 3,420 20,117 20,117 2,606 

2 2,032 11,950 32,067 2,032 11,950 32,067 2,001 

3 1,372 8,070 40,137 1,372 8,070 40,137 2,242 

4 1,159 6,817 46,954 1,159 6,817 46,954 2,288 

5 1,019 5,992 52,947 1,019 5,992 52,947 1,588 

6 ,933 5,491 58,437     

7 ,850 5,002 63,440     

8 ,831 4,886 68,326     

9 ,766 4,507 72,833     

10 ,689 4,055 76,888     

11 ,678 3,989 80,877     

12 ,641 3,771 84,648     

13 ,618 3,638 88,285     

14 ,566 3,327 91,612     

15 ,498 2,929 94,541     

16 ,476 2,801 97,342     

17 ,452 2,658 100,000     

Faktör oluşturma yöntemi: Temel Faktör Analizi (Principal Component Analysis) 

 

Promax döndürme yöntemi ile oluşan faktör ve faktör yükleri ile birlikte her 

faktör yükünün hangi değişken tarafından temsil edildiği Tablo 7.26’da verilmiştir. 

Bir faktörün isimlendirilebilmesi için oluşan faktör yükleri dikkate alınır. En fazla 
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faktör yüküne sahip olan ilk değişken, ilgili faktörün ölçüsü olarak görülebilir. 

(Polat, 2012:78-79) Araştrımada, faktör analizi sonrası oluşan faktör grupları, aynı 

amaca yönelik sorulardan oluştuğu için isimlendirme noktasında sıkıntı 

yaşanmamıştır. Buna göre birinci faktör satıcı temelli, ikinci faktör ters seçimi, 

üçüncü faktör kişisel güven eğilimi, dördüncü faktör ahlaki tehlike ve sonuncu ise 

teknolojik faktörleri temsil etmektedir. 

 

Tablo 7.26: Örüntü Matrisi Döndürülmüş Faktör Yükleri 

  Faktörler 

 Değişkenler 1 2 3 4 5 

S
at

ıc
ı 

T
em

el
li

 
F

ak
tö

rl
er

 

SG4 ,815     

SG1 ,738     

SG2 ,557     

SG3 ,506     

T
er

s 
S

eç
im

 

TS1  ,756    

TS2  ,735    

TS3  ,627    

TS4  ,499    

K
iş

is
el

 G
üv

en
 

E
ği

li
m

i 

KG3   ,868   

KG2   ,690   

KG4   ,482   

A
hl

ak
i 

T
eh

li
ke

 

AT1    ,839  

AT4    ,621  

AT3    ,292*  

T
ek

no
lo

ji
k 

F
ak

tö
rl

er
 TG2     ,781 

TG3     ,608 

TG1     ,528 

Faktör oluşturma yöntemi: Temel Faktör Analizi(Principal Component Analysis) 
Döndürme Metodu: Kaiser düzeltmeli Promax 6 yenilemeli döndürme 
*Yapı matrisinde AT3 değişkeninin faktör korelasyon katsayısı 0,3’ten yüksektir. Bu sebeple 
AT3 değişkeni faktör analizinden çıkarılmamıştır. 
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Faktör yükleri, ilgili faktörü açıklama seviyesini gösteren bir katsayıdır. 

(Büyüköztürk 2002:473) Faktör yükü ne kadar büyük değere sahipse, değişkenin 

ilgili faktörü açıklama seviyesi o kadar yüksek demektir. Faktör analizi sonucunda 

elde edilen faktörlerin isimlendirilmesi, her bir faktörün altında toplanan faktör 

yüklerinin, en büyük ağırlığa sahip olanları temel alınarak yapılır. (Kalaycı 

2010:330)  

Buna göre faktör yükleri tablosunda yer alan birinci faktör altında toplanan 

yüklere bakıldığında SG1, SG2, SG3 ve SG4 olduğu görülmektedir. Bu değişkenler 

satıcı ile ilgili değişkenler olduğundan dolayı bu faktör Satıcı Temelli Faktörler 

(STF) olarak isimlendirilmiştir. STF’nü açıklayan en yüksek faktör yükleri, SG4 ve 

SG1 değişkenlerine ait olduğu görülmektedir.  

İkinci faktörde toplanan değişkenlere bakıldığında ters seçim ile ilgili 

değişkenler olan TS1, TS2, TS3 ve TS4 olduğu görülmektedir. En yüksek değerde 

faktör yükleri TS1 ve TS2’ye aittir. İkinci faktör altında ters seçim ile ilgili 

değişkenler toplandığı için ikinci faktör Ters Seçim (TS) olarak isimlendirilebilir. 

Üçüncü faktör altında ise kişisel güven eğilimi ile ilgili değişkenler olan 

KG2, KG3 ve KG4’ün toplandığı görülmektedir. Yüksek değerli faktör yüklerinin 

KG3 ve KG2’ye ait olduğu üçüncü faktörün ise Kişisel Güven Eğilimi (KGE) olarak 

isimlendirilmesi uygundur. 

Dördüncü faktör altında toplanan AT1, AT3 ve AT4 değişkenleri ahlaki 

tehlike ile ilgilidir. En yüksek faktör yükü AT1 ve AT4’e aittir. Dördüncü faktör 

altında toplanan değişkenler ahlaki tehlike ile ilgili oldukları için, bu faktör Ahlaki 

Tehlike (AT) olarak adlandırılmıştır. 

Son faktör ise teknoloji ile ilgili değişkenlerin toplandığı faktördür. Bu 

sebeple Teknolojik Faktörler (TF) olarak isimlendirilmiştir. TF altında toplanan yük 

değerlerine bakıldığında en yüksek faktör yükünün TG2 ve TG3’e ait olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 7.27: Faktörlerin Korelasyon Analizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**   0.01 seviyesinde korelasyon anlamlıdır 

 

 

 

 

 

  
Satıcı 

Temelli 
Faktörler 

Ters Seçim 
Kişisel 
Güven 
Eğilimi 

Ahlaki 
Tehlike 

Teknolojik 
Faktörler 

Satıcı Temelli 
Faktörler 

Pearson Correlation 1     
Sig. (2-tailed)       
N 638     

Ters Seçim Pearson Correlation ,056 1    
Sig. (2-tailed) ,156      
N 638 638    

Kişisel Güven 
Eğilimi 

Pearson Correlation ,284(**) -,161(**) 1   
Sig. (2-tailed) ,000 ,000     
N 

638 638 638   

Ahlaki Tehlike Pearson Correlation -,298(**) ,178(**) -,374(**) 1  
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000    
N 638 638 638 638  

Teknolojik 
Faktörler 

Pearson Correlation ,147(**) ,008 ,134(**) -,111(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,838 ,001 ,005   
N 638 638 638 638 638 
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7.6.4. Araştırma Hipotezleri İle İlgili Bulgular 

Araştırmanın bu kısmında, asimetrik bilginin e-ticaret üzerindeki etkilerine 

yönelik bulgulara yer verilmiştir. Bu amaçla asimetrik bilgiden kaynaklanan ters 

seçim ve ahlaki tehlike problemlerinin, güven üzerindeki etkileri ortaya koyulmuştur. 

Araştırma hipotezlerinde yer alan ilişkilerin test edilmesi ve asimetrik bilgi 

problemleri ile güven arasındaki ilişkilerin varlığının belirlenebilmesi için 

korelasyon analizi yapılmıştır. Bağımlı değişken KGE ile bağımsız değişkenler olan 

TS, AT, STF ve TF arasındaki ilişkilerin nitelik tespitlerinin yapılabilmesi için ise 

regresyon analizleri yapılmıştır.   

Elde edilen ve yüklerine göre isimlendirilen faktörlerin, korelasyon tablosu 

Tablo 7.27’de sunulmuştur. Korelasyon sonuçlarına göre STF’in, TS ile anlamlı bir 

ilişkisinin çıkmamasına karşın, AT ile negatif yönde yüksek anlamlılık 

görülmektedir. Benzer şekilde KGE’nin AT ve TS ile anlamlı bir negatif ilişkisi 

bulunmaktadır. Bağımsız değişken olararak düşünülen TF’in diğer faktörlere nazaran 

daha zayıf ilişkileri söz konusudur. TS ile anlamlı bir ilişkisi bulunmayan TF’in, AT 

ile negatif bir ilişkisinin olduğu görülmektedir. 

STF, KGE ve TF arasında pozitif ve anlamlı ilişki bulunmaktadır. Bunlar 

arasındaki en yüksek korelasyon ise STF ile KGE arasında olduğu görülmektedir. En 

zayıf ilişki ise TF ile KGE arasında bulunmaktadır. 

Asimetrik bilgiden kaynaklanan problemler olan TS ve AT arasında anlamlı 

ve pozitif bir ilişki görülmektedir. Korelasyonlar açısından TS en zayıf sonuçlara 

sahiptir. STF ve TF ile ilişkisi anlamsız olan ters seçimin, KGE ile negatif anlamlı 

ilişkisi bulunmaktadır. AT’nin, tüm faktörler ile ilişkisi negatif ve anlamlı olduğu 

görülürken, TS ile pozitif anlamlıdır.  

Araştırmacıların istatistiksel analizler için en fazla tercih ettikleri yöntem olan 

regresyon analizi, bir bağımlı değişken ile bir veya daha çok bağımsız değişken 

arasındaki ilişkinin matematiksel ifadesini ortaya koymak için kullanılmaktadır. 

(Dursun ve Kocagöz, 2010:1; Kalaycı, 2010:199) Bu çerçevede açıklayıcı faktör 

analizi sonucunda elde edilen faktörlerin, ilişki katsayılarının tespit edilebilmesi için 

regresyon analizi kullanılmıştır. Bağımlı değişken KGE’ni etkileyen birden fazla 

bağımsız değişken olması sebebiyle araştırmada çoklu doğrusal regresyon analizi 
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tercih edilmiştir. (Göktaş ve İşçi 2010:287) Çalışmada, açıklayıcı değişkenler ise 

STF, TF, TS ve AT’dir.   

KGE olarak isimlendirilen bağımlı değişken, diğer faktörler bağımsız 

değişken olarak regresyon analizi yapıldığında elde edilen varyans analizi tablosu 

Tablo 7.28, regresyon analiz sonuçları ise Tablo 7.29’da sunulmuştur. Tablo 7.28 

incelendiğinde KGE’ni etkileyen faktörlerin tespit edilmesi ile ilgili modelde yer 

alan F değerinin p=0,000 seviyesinde anlamlı olması, modelin geçerli olduğunu ifade 

etmektedir. 

 

  Tablo 7.28: Varyans Analizi Tablosu (Bağımlı değişken KGE) 

 
Kareler 
Toplamı 

df 
(Serbestlik) 

Kareler 
Ortalaması 

F 
Anlamlılık 
Düzeyi (p) 

Regresyon 122,107 4 30,527 37,529 ,000 

Artıklar 514,893 633 ,813   

Toplam 637,000 637    

 Bağımlı değişken: KGE 
 Bağımsız değişkenler: STF, TS, AT ve TF 

 
 

Tablo 7.29: Regresyon Analiz Sonuçları (Bağımlı değişken KGE) 

Bağımlı 
Değişken 

R R2 
Bağımsız 

Değişkenler 
Beta t 

Anlamlılık 
(p) 

KGE ,438 ,192 

STF ,195 5,129 ,000 

TS -,122 -3,331 ,001 

AT -,286 -7,451 ,000 

TF ,075 2,077 ,038 

 Bağımlı değişken: KGE 
 Bağımsız değişkenler: STF, TS, AT ve TF 

 
 

Tablo 7.29’da KGE bağımlı değişken, STF, TS, AT ve TF bağımsız değişken 

olarak yapılan regresyon analiz değerleri görülmektedir. Bağımsız değişkenlerin, 

bağımlı değişkeni açıklama oranı olan R2 belirlilik katsayısı %19,2’dir. AT ve TS’in 

KGE üzerinde negatif etkisi söz konusu iken STF ve TF’in pozitif etkisi 
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bulunmaktadır. Beta değerleri dikkate alındığında KGE’ni en fazla AT’nin, en az ise 

TF’in etkilediği görülmektedir. Tablo 7.29’a göre STF, TS, AT ve TF’de meydana 

gelen bir birimlik artış, KGE üzerinde sırasıyla 0.195, -0.122, -0.286 ve 0.075 

birimlik değişime sebep olmaktadır. AT ve TS’deki artış KGE’nin azalmasına neden 

olurken, STF ve TF’deki artış KGE’in artmasına neden olmaktadır. Buna göre 

modelin matematiksel ifadesi (7.1) nolu denklemde sunulmuştur.  

 

*+, = 0.195 ∗ 012 + 0.075 ∗ 12 − 0.286 ∗ �1 −  0.122 ∗ 10  (7.1) 

 

Regresyon sonuçlarına göre H1, H2, H3 ve H4 hipotezleri kabul edilmiştir. 

KGE ile TS ve AT’nin negatif ilişkili olduğu görülen denklemde, e-ticarette 

asimetrik bilgiden kaynaklanan problemlerin artması ile kişisel güven eğiliminin 

olumsuz etkilendiği görülmektedir. KGE üzerinde, TS’e nazaran AT’nin negatif 

etkisi daha fazladır. Başka bir deyişle kişisel güveni en fazla etkileyen faktör, ahlaki 

tehlike problemi olarak belirlenmiştir.    

TS ile AT arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılan basit regresyon 

analizi ile oluşan varyans analiz tablosu Tablo 7.30 ve regresyon analiz sonuçları 

Tablo 7.31’de verilmiştir. Tablo 7.30 TS ile AT arasındaki ilişkinin anlamlı 

olduğunu ortaya koymaktadır. Tablo 7.31’de ise beta değeri 0.178 olarak tespit 

edilmiştir. Bu değere göre TS’de oluşacak olan bir birimlik artış, AT’de 0.178 birim 

artışa sebep olmaktadır. Genel olarak belirtilecek olursa, TS ve AT’nin herhangi 

birinde olan artış diğerinin de artmasına sebep olmaktadır.  

 

  Tablo 7.30: Varyans Analizi Tablosu (Bağımlı değişken TS) 

 
Kareler 
Toplamı 

df 
(Serbestlik) 

Kareler 
Ortalaması 

F 
Anlamlılık 
Düzeyi (p) 

Regresyon 20,169 1 20,169 20,796 ,000 

Artıklar 616,831 636 ,970   

Toplam 637,000 637    

 Bağımlı değişken: TS 
 Bağımsız değişken: AT 
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Tablo 7.31: Regresyon Analiz Sonuçları (Bağımlı değişken TS) 

Bağımlı 
Değişken 

R R2 Bağımsız Değişken Beta t 
Anlamlılık 

(p) 

Ters Seçim ,178 ,032 Ahlaki Tehlike ,178 4,560 ,000 

 Bağımlı değişken: TS 
 Bağımsız değişken: AT  

 

Regresyon analiz sonuçlarına göre TS ile AT arasındaki anlamlı ilişki olduğu 

için H5 hipotezi kabul edilmiştir. TS ile AT arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

söz konusudur. Bu sonuca göre e-ticarette ürün satın almadan önce yaşanan 

problemlerin artması, ürün satın aldıktan sonra yaşanacak problemlerin artmasına 

sebep olmaktadır.   

Analiz sonuçlarına göre AT faktörünün, e-ticarette tüketicilerin güven eğilimi 

üzerinde daha etkili olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda TS’in güven üzerinde daha 

etkili olduğuna dair H6 hipotezi reddedilmiştir. TS’in güven üzerinde düşük etkinliğe 

sahip olmasının sebebi olarak, geri iade politikaları ile tüketici haklarını koruyan 

düzenlemeler gösterilebilir. “Ürünlerin yedi gün içinde koşulsuz geri iadesi olmasa 

da internetten internetten alış veriş yaparım”  anket sorusunun ortalama değeri 2.4 

olarak tespit edilmiştir. Ortalama değerin üçten küçük olması, katılımcıların olumsuz 

düşündüklerini göstermektedir. Tüketicilerin bu yaklaşımları, geri iade politikasının 

ters seçimin önlenmesi açısından önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda 

hazırlanma aşamasındaki yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan koşulsuz geri 

iadenin 14 güne çıkarılması yönündeki tasarı, özellikle e-ticaretteki ters seçim 

problemini ortadan kaldırılması noktasında oldukça olumludur.  Koşulsuz geri iade 

politikasının oldukça etkin bir uygulama olduğunun farkına varan satıcılardan 

bazıları, e-ticaret üzerinden satın alınan ürünlere 30 gün geri iade imkanı 

vermektedir. 

E-ticaret piyasası üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, problemlerin 

bilgi kaynaklı olduğu görülmektedir. Ancak literatürde, e-ticarette yer alan 

problemlerin belirsizlik çerçevesinde ele alındığı görülmektedir. Belirsizlik 

ortamının eksik bilgiden kaynaklandığı düşünüldüğünde, e-ticarette asimetrik 

bilginin daha önemli bir konu olduğu belirtilebilir.  
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E-ticaret işlemlerinde güvenin hayati bir önem taşıdığı, yapılan çalışmalarda 

genel bir uzlaşı ile kabul edilen bir görüştür. Literatürdeki çalışmalar farklı 

teorilerden hareketle, farklı faktörleri ele alarak güven kavramını incelemektedir. 

Jarvenpa, Tractinsky ve Vitale (2000) satıcı ünü ve firma büyüklüğü gibi satıcı ile 

ilgili değişkenlerin e-ticaret güveni ile anlamlı ilişkisini belirlemiş ve satıcı ününün 

güvenle daha anlamlı bir ilişkiye sahip olduğunu tespit etmiştir. Resnick ve 

Zeckhauser (2002) ise satıcı ünü ve geri bildirim sisteminin güven üzerindeki 

etkilerini incelemiş ve satıcılar ile ilgili yapılan pozitif geri bildirimlerin, güveni 

pozitif etkilediğini belirtmişlerdir. Brynjolffson ve Smith (2001) ise satıcı ünü ve 

markayı güven faktörü olarak kabul edip her ikisinin de analamlı ilişkisini tespit 

etmiştir. Adı geçen çalışmalara paralel sonuçların ortaya konulduğu bu çalışmada, 

bahsedilen değişkenlere STF bünyesinde yer verilmiş ve benzer sonuçlara 

ulaşılmıştır. Ancak Brynjolffson ve Smith’in (2001) çalışmalarının aksine, marka ile 

güven arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Ayrıca diğer çalışmalarda 

rastlanılmayan, tecrübeli firmaların daha güvenilir bulunduğu yönündeki değişkenin 

STF ile anlamlı ilişkisi tespit edilmiştir. Bu yönüyle güven, piyasaya ilk giren 

firmalara bağlılığın sebeplerinden biri olarak gösterilebilir.  

Gefen, Karahanna ve Straub (2003a) ile Kim, Xu ve Koh (2004) satıcı ile 

ilgili faktörlerin yanı sıra teknolojik faktörlerin de güven üzerinde etkili olduğunu 

belirterek, internet sitesi ile ilgili değişkenleri TAM çerçevesinde düşünmüşlerdir. 

İnternet sitesinin kullanışlılığı ve kolay kullanımının güven üzerinde olumlu 

ekilerinin olduğu bu çalışmada da belirlenmiş, önceki çalışmalara ek olarak, 

asimetrik bilgi problemlerinin, TF üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı tespit 

edilmiştir.  

Gefen (2000) ve Yoon (2002), satıcı ile ilgili faktörlerin yanı sıra, kişisel 

faktörlerin tüketici güven oluşumunda etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Kişilerin e-

ticaret güven oluşumları, sosyal yaşantılarında diğer kişilere olan güven eğilimleri ile 

yakından ilişkilidir. Kişisel faktörlerin de yer aldığı bu çalışmada diğer kişilere olan 

güven eğilimleri ile e-ticarete olan güven eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki 

belirlenememiştir. Bir başka deyişle, kişilerin sosyal yaşantısında kişilere güven 

duymaları ile e-ticaret ile ilgili kişisel güven eğilimleri arasında bir ilişki söz konusu 

değildir. 
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Çalışmada güven üzerine geniş bir literatür taraması yapıldıktan sonra, güven 

ile ilgili en fazla kullanılan değişkenler belirlenmiştir. Bu değişkenler Zucker (1985), 

McKnight ve Chervany (2001) ile Kim vd.’nin (2005) modellerine benzer biçimde 

ele alınmıştır. E-ticarette güven oluşumu çerçevesinde literatürde yer alan faktörler 

kullanılarak, güven oluşumunun ayrı ayrı değişkenler ile incelenmesinin yerine 

kişisel güven eğiliminin, satıcı ve teknolojik bileşenler ile birlikte incelenmesinin 

daha sağlıklı olacağı düşünülmüştür.  

Güven ve asimetrik bilgi kavramları, e-ticaret için önemli iki kavram olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Asimetrik bilginin ve güven kavramının incelendiği 

çalışmalar bulunmakla birlikte, literatürde güven kavramını etkileyen faktörler 

arasında asimetrik bilgi ve asimetrik bilgiden kaynaklanan ters seçim ile ahlaki 

tehlike problemlerinin yer aldığı bir çalışma görülmemektedir. Bu çalışma ise, 

asimetrik bilgi problemleri olan ters seçim ve ahlaki tehlike problemlerinin güven 

üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi noktasında diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. 

Ayrıca e-ticarette asimetrik bilgi kaynaklı problemleri inceleyen ve ters seçim 

üzerinde yoğunlaşan literatürün aksine, güven üzerinde ters seçimin ahlaki tehlikeye 

göre daha az olumsuz etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu yönüyle çalışma, 

asimetrik bilgi problemlerinin e-ticarette güven üzerindeki etkilerin belirlenmesi 

üzerine yapılan öncü çalışma niteliğindedir.  
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GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

 

Bu çalışmada, her geçen gün kullanıcı sayısı ve işlem hacmi artan e-ticaret 

üzerinde asimetrik bilgiden kaynaklanan problemlerin etkileri incelenerek, asimetrik 

bilgiden kaynaklanan ters seçim ve ahlaki tehlike problemlerinin e-ticaret güveni 

üzerindeki olumsuz etkileri araştırılmıştır. Özellikle Türkiye’de başlangıç 

aşamasında olan e-ticaretin gelişimi açısından, önündeki engellerin tespit edilmesi, 

gerekli çözümlerin geliştirilmesi ve taraflar arasında güven tesis edecek 

uygulamaların oluşturulması, hızla gelişen e-ticaret piyasaları açısından hayati önem 

taşımaktadır.  

E-ticareti konu alan araştırmalarda, internet üzerinden işlem yapan kesimin 

eğitim seviyesi yüksek ve yoğun olarak 16–24 yaş aralığında yer alan tüketiciler 

olduğu belirtilmektedir. Türkiye’de genç nüfus arasında internet kullanım oranı 

%91’dir. (TÜİK 2013) E-ticaret ile ilgili yapılacak bir çalışmanın, internet 

kullanımının fazla olduğu kesim ile yapılması daha sağlıklı sonuçlar ortaya 

koyacaktır. Bu sebeple internet kullanım oranları fazla olan önlisans ve lisans 

seviyesinde öğrenim gören üniversite öğrencileri, bu çalışma bünyesindeki uygulama 

için uygun görülmüştür. Seçilen örneklem ana kütlesi farklı üniversite ve farklı 

birimlerden seçilerek, birimler ve üniversiteler arasındaki faklılıklar tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Uygulama sahası olarak Göller Bölgesinde yer alan üç üniversite 

belirlenmiştir.  

Anket uygulaması sonrasında elde edilen ve analize uygun olduğu belirlenen 

638 anket, uygulamanın veri setini oluşturmaktadır. Analizlerde SPSS for Windows 

15.0 paket programı kullanılmıştır. Anlamlılığı azaltan değişkenlerin analizden 

çıkarılması sonrası modelin Croanbach’s alfa değeri 0.660 olarak ölçülmüştür. 

Değişkenlerin örneklem büyüklüklüklerinin faktör analizi için uygunluğunu tespit 

etmek için kullanılan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi sonucu 0,802 olarak tespit 

edilmiştir. Ayrıca Barlett testi sonucu 0,000 seviyesinde anlamlılığa sahiptir. Bu 

testlerin sonucuna göre, faktör yapısının oluşması noktasında örneklem büyüklüğü 

yeterli olmakla birlikte, veriler normal dağılıma sahiptir. 
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İnternet kullanım oranları ve e-ticaret üzerinden alış veriş yapma oranları 

üniversite ve birimlere göre anlamlı farklılıklar göstermemektedir. Benzer sonuç 

cinsiyet dağılımlarında da söz konusudur. Ancak kısa zaman sürelerinde yapılan alış 

veriş oranları erkeklerde ortalamanın üzerinde, kadınlarda ise ortalamanın altında 

olduğu tespit edilmiştir. Bu ise erkeklerin daha kısa süre içerisinde satın alma kararı 

verdiklerini, kadınların ise daha uzun bir araştırma süreci gerçekleştirdiklerini ortaya 

koymaktadır.  

İnternet üzerinden alış veriş yapmama oranlarında ise en yüksek oranın 

yüksekokullarda, en düşük oranın ise meslek yüksekokullarında olduğu 

görülmektedir. Başka bir deyişle e-ticaretten en fazla alış veriş yapan kesim meslek 

yüksekokullarındaki öğrencilerdir. Anket yapılan meslek yüksekokulları şehir 

merkezi dışında bulunmaktadır. Bu sebeple, meslek yüksekokulu öğrencileri kısıtlı 

imkanları olan yerleşim bölgelerinde yaşamaktadırlar. Bu sonuç, imkanları kısıtlı 

olan bölgelerdeki tüketicilerin, daha geniş imkanlar sunan e-ticarete yönelimlerini 

arttırdığını göstermektedir.     

İnternet üzerinden hiç ürün almayanların oranı %15,2 iken, internet üzerinden 

hiç ürün araştırması yapmayanların oranının %4,6 olduğu görülmektedir. Bu iki oran 

arasındaki fark olan %10,6 ise internet üzerinden ürün araştırması yapmasına 

rağmen, hiç ürün satın almayan katılımcıların oranını göstermektedir. E-ticaret 

üzerinden ürün satın alma oranlarının ürün araştırma oranlarına nazaran daha düşük 

olması ve internet üzerinden araştırma yapılmasına rağmen hiç ürün satın 

alınmaması, tüketicilerin e-ticaret ile ilgili endişelerinden kaynaklanmaktadır. 

İnternet üzerinden ürün satın alma sürecinde yaşanan edişelerin tespit edilmesi 

noktasında daha çok interneti kullanan kesimin tercih edilmesi düşünülmüştür. Bu 

çerçevede üniversite öğrencilerinin tercih edilmesi yerinde bir seçim olmuştur. 

Çalışmada genç nüfus arasında internet üzerinden ürün satın alma oranı %85 olarak 

belirlenmiştir. Bu tespit, ilerde yapılacak çalışmalara yön göstermesi açısından 

gelecekte gerçekleşecek e-ticaret düzeyinin göstergesi niteliğindedir.   

Araştırma sonuçlarına göre ürün ve satıcı ile ilgili bilgi edinme sürecinde, 

satıcının internet sayfasında yer alan yorumlara ve tüketicinin kendi arkadaş 

çevresindeki yorumlara önem verildiği görülmektedir. %32 ile önem verilen 
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yorumlarla ilgili en düşük oran ise sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda 

görülmektedir. Tüketiciler bilgi edinme sürecinde alış veriş yapacağı sitede yer alan 

geri bildirimler ve değerlendirmeler ile kendi sosyal çevresindeki yorumları dikkate 

almaktadır. İnternet sayfaları bünyesinde ürün ve firma değerlendirmelerinin 

yapıldığı geri bildirim sistemleri önem kazanmaktadır.  

Tüketicilerin e-ticaret işlemleri ile ilgili endişelerinin bilgi kaynaklı sorunlar 

olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre kredi kartı bilgilerinin çalınması 

ile ilgili endişelerden daha büyük problem, internet sayfası üzerinden eksik ve 

yanıltıcı bilgilerin verilmesi olarak görülmektedir. Ayrıca internet sitesi üzerinden 

doğru bilgilerin verilmesi en fazla önem verilen konu olarak belirlenmiştir. E-ticaret 

işlemlerinde ürünler hakkında yeterli bilginin verilmemesi ve sipariş edilen üründen 

farklı özellikte bir ürünün teslim edilmesi en fazla karşılaşılan sorunlar olduğu tespit 

edilmiştir. Belirlenen bu sonuçlar, asimetrik bilgi ve asimetrik bilgiden kaynaklanan 

ters seçim ile ahlaki tehlikenin e-ticarette en büyük problem olduğunu ortaya 

koymaktadır.  

Satıcı tarafından eksik veya yanıltıcı bilgi verildiğini anlayan tüketici, ilgili 

satıcıdan ürün almayıp başka bir satıcıya yönelmektedir. Katılımcıların %20’si 

iletişim kanalları aracılığıyla satıcıyla iletişime geçeceğini belirtirken, eksik bilgi 

durumunda ürün satın almayı düşünenlerin oranı ise %2’dir. Görüldüğü üzere eksik 

bilgi probleminin sonuçları satıcı açısından ciddiye alınması gerekmektedir. Satıcının 

elinde olmayan teknolojik yetersizlikler durumunda eksik bilgi kaçınılmazdır. Bu 

durumda satıcının alacağı tedbirlerin başında, tüketicinin kullanabileceği iletişim 

kanallarının etkin kullanımını sağlamak gelmektedir.     

Eksik bilginin en üst düzeyde olduğu ürün gruplarından olan giyim %51,1 ile 

internet üzerinden en fazla satın alınan ürün grubudur. Giyimi %14,1 ile seyehat ve 

%13,5 ile elektronik ürünler takip etmektedir. E-ticarette en fazla tercih edilen ödeme 

biçimi ise kapıda ödeme ve kredi kartı gelmektedir. Diğer ödeme biçimlerinin 

kullanımları ise çok düşüktür.  Kredi kartı sahiplik oranlarının kadınlarda daha fazla 

olmasına karşın kapıda ödeme sistemini en fazla kadınların tercih ettiği, e-ticaret 

ödemelerinde erkeklerin ise kredi kartını daha fazla kullandıkları görülmektedir. Bu 
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açıdan kredi kartı sahipliliği ile internet üzerinden ürün satın alma arasında anlamlı 

bir ilişki bulunmamaktadır.  

Asimetrik bilgi problemleri olan ters seçim ve ahlaki tehlike arasında pozitif 

anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Ters seçim söz konusu olduğu anda ahlaki tehlikenin 

de artacağı anlamına gelen bu tespit ters seçim ve ahlaki tehlike arasındaki ilişkiyi 

ortaya koyması açısından önemli olmakla birlikte e-ticarette asimetrik bilgi üzerine 

yapılan daha önceki çalışmalarda rastlanmamıştır. E-ticarette ters seçimin satıcı ve 

teknoloji kaynaklı olduğu düşünüldüğünde, kalitesiz satıcının seçilmesinin ahlaki 

tehlike olasılığını arttıracağı kanıtlanmıştır. 

E-ticarette ters seçimin satıcı ve teknoloji kaynaklı olmasına karşın, analiz 

sonuçlarına göre ters seçim ile satıcı temelli ve teknolojik faktörler arasında anlamlı 

bir ilişki belirlenememiştir. Ancak ters seçim ile kişisel güven eğilimi arasında 

negatif anlamlı bir ilişki söz konusudur. Ters seçim problemi ile karşılaşılmasının 

satıcı ve teknolojiyle ilişkili olarak görülmediği anlamına gelen bu sonuca karşın ters 

seçim, kişisel güven eğilimini düşük seviyede de olsa olumsuz etkilemektedir. 

Tüketiciyi koruma kanunu bünyesinde e-ticaret ile satın alınan bir ürünün tüketiciler 

tarafından koşulsuz 14 gün içerisinde geri iade hakkı bulunmaktadır. Olası ters seçim 

ile ürünün beklenen özellik ve kaliteden farklı olması halinde, seçimi tüketiciye ait 

olmak üzere, satıcı tarafından ürünün geri iade alınması veya yenisi ile değiştirilmesi 

yasal zorunluluktur. Bu uygulama e-ticarette yer alan ters seçim probleminin 

etkilerini azaltmakta, ancak tüketicilerin güven eğilimlerinin olumsuz etkilenmesini 

önlememektedir.  

Ahlaki tehlike problemi ile kişisel güven eğilimi arasında anlamlı negatif bir 

ilişki belirlenmiştir. Anlamlı ancak en zayıf ilişkinin teknolojik faktörler ile olduğu 

belirlenen ahlaki tehlike probleminin regresyon analizi sonucu güven eğilimini 

olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Böylece analiz sonucunda ahlaki tehlike ve ters 

seçimin, tüketicilerin e-ticaretteki güven eğilimlerini olumsuz etkilediği tespit 

edilmiştir.  

E-ticaret literatüründe asimetrik bilgi ile yapılan çalışmalarda genellikle ters 

seçim problemi üzerinde durulmaktadır. E-ticarette ters seçimin satıcı kaynaklı 

olduğuna dair genel kabul gören görüş ile genellikle satıcı ters seçimi üzerinde 
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durulmaktadır. Bazı çalışmalarda satıcı kaynaklı ters seçimin güveni olumsuz 

etkilediği yönünde ifadeler yer almaktadır. Bu çalışma ise ters seçim probleminin 

değil ahlaki tehlike probleminin e-ticaret güveni üzerinde daha fazla olumsuz 

etkilerinin olduğunu ortaya koymuştur. Ahlaki tehlikenin işlem sonrası ortaya çıkan 

bir problem olması sebebiyle firmaların satış sonrası tüketici güvenini arttıracak 

teknik destek, servis, garanti gibi taahhütleri genişletmeleri, güven oluşumunda 

kullanılan güven sinyallerinin yanı sıra, işlem sonrası güveni sürdürecek 

uygulamalara yer vermeleri e-ticaret güveni açısından daha önemli görülmektedir. 

Başka bir deyişle güven için genellikle ters seçimi hedefleyen firmaların, ahlaki 

tehlike problemlerine odaklanmaları ve satış sonrası tükeci memnuniyetini arttıran 

politikalar uygulamaları firmalar açısından daha uygun olacaktır.  

Çalışmada, e-ticaretteki en büyük problem, tüketicilerin eksik ve yanlış 

bilgilendirilmelerinin olduğu belirlenmiştir. E-ticarette çok fazla rastlanan ürün geri 

iade işlemleri, e-ticaretin piyasa etkinliğini azaltmakta ve kaynak israfına neden 

olmaktadır. Ürün ile ilgili bilgilendirmenin tamamen satıcı insiyatifinde olduğu e-

ticarette, sitelerin içeriklerinde bilgi tabanlı standartların oluşturulması ve 

denetlenmesi bir gereklilik haline gelmiştir. Ürün bilgilendirme biçiminde 

belirlenecek standartlar bilgi tabanlı problemlerin azalmasına sebep olacaktır.  

Yapılan araştırmaya göre internet üzerinden alış veriş yapan tüketicilerin, 

4077 sayılı Tüketici Hakları Kanunu ile kendilerine verilen yasal hakları tam olarak 

bilmedikleri belirlenmiştir. Bu çerçevede uzaktan satış kapsamında değerlendirilen e-

ticaret işlemlerinde tüketicileri sahip oldukları yasal haklar üzerine bilinçlendirmeye 

yönelik tüketici bilgilendirme çalışmalarının yapılması ve bu çalışmaların devlet 

tarafından desteklenmesi, e-ticaret piyasa etkinliği açısından önemli katkılar 

sağlayacaktır. 

Tüketicilerin yaşadığı sorunlara çözüm getirmek amacıyla 4077 sayılı 

Tüketici Hakları Kanunu çerçevesinde, internet üzerinden yapılan işlemlerde yaşanan 

sorunlara da çözüm getirilmektedir. Bu başvuruların analizlerinin yapılabilmesi, 

tüketicilerin geleneksel piyasalarda yaşadıkları sorunların yanı sıra e-ticaret 

piyasasında yaşanılan sorunların tespit edilmesi ve etkin çözümlerin getirilebilmesi 

noktasında önem kazanmaktadır. Ancak şu anki sistem ile sağlıklı verilerin elde 
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edilebileceği bir işleyişe sahip değildir. Oluşturulacak bir yazılım ile başvuruların 

standart hale getirilmesi ve ortak kullanım ile Türkiye genelinde bir veri havuzunun 

oluşturulması, sorunların tespit edilmesini ve gerçekçi çözümler getirilmesini 

kolaylaştırarak piyasanın daha etkin çalışmasını sağlayacaktır.   

Özel bilgilerin farklı şahıslarla paylaşılmaları, kişisel endişelere sebep olan 

bir konudur. İnternet üzerinden ürün satın alma işlemleri ise bilinmeyen bir satıcıya 

e-posta, tc kimlik numarası, telefon numarası, adres ve kredi kartı bilgilerinin teslim 

edilmesini gerektirmektedir. Satıcının gizlilik ilkelerine riayet ettiğine güvenerek bu 

bilgilerin verilmesi bir teslimiyettir. Özellikle son zamanlarda bu bilgilerin ticari 

amaçla üçüncü şahıslarla paylaşılması, tüketicilerin gizlilik ile endişelerinin 

artmasına sebep olmaktadır. Oldukça hızlı bir ivmeyle büyüyen e-ticaret piyasasında 

bilgi güvenliği ile ilgili düzenlemelerin yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Gelecek yıllarda büyük bir işlem potansiyeline sahip olacak olan e-ticarette, özellikle 

bilgi güvenliği ile gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekmektedir. Bilgi 

güvenliği için uygulanacak politikaların üç ayağı olmalıdır. Bu politikalar teknolojik 

sistemler, yetişmiş uzman-işgücü temini ve kurumsal denetim ile ilgili uygulamaları 

içermelidir. E-ticaret piyasasına girecek olan firmaların faaliyet süreçlerinde gerekli 

teknolojik altyapıya sahip olmaları, bilgi yönetimi ve güvenliği noktasında gerekli 

istihdamı yapmaları sağlanmalıdır. Ayrıca bilgi güvenliği ve yeterlilikler noktasında 

hizmet verecek kurumsal bir denetim mekanizması oluşturulmalıdır.    

Tüketicilerin internet üzerinden yapacakları alış verişlerde, e-ticaret 

sitelerinin bünyesinde yer alan ürün veya satıcı değerlendirme sistemlerinin en fazla 

kullanılan bilgi kaynağı olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede, tüketicilerin karar 

sürecini etkileyen değerlendirme sistemlerine, e-ticaret sitelerinde yer verilmesi ve 

etkin kullanımları noktasında teşvik edilmeleri e-ticaret firmaları açısından bir 

gerekliliktir. Bazı firmaların kendi internet sitelerinde yer alan ürünler için yorum 

yapılmasını teşvik etme çerçevesinde, alış verişlerde kullanma amacıyla yorum 

sahibine puan vermeleri yerinde bir uygulamadır. 

İnternet üzerinden yapılan ticari işlemlerde yapılan ödemeler arasında yer 

alan kapıda ödeme sistemi, tüketiciler açısından avantajlı bir ödeme şekli değildir. 

Buna rağmen, kapıda ödeme sisteminin e-ticaret ödeme biçimleri arasında daha fazla 
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kullanıldığı tespit edilmiştir. Alternatif ödeme araçları kullanımlarının az olması, 

tüketicilerin ödeme araçları üzerine olan endişelerinden kaynaklanmaktadır. Sanal 

kredi kartı ve aracı ödeme sistemlerinin bulunmasına rağmen, tüketicilerin bu 

sistemleri kullanmadıkları belirlenmiştir. Sisteme kaydedilen kredi kartınının sadece 

şifreli kullanılmasına izin veren bu sistemler hakkında bilgilendirme yapılması ve 

teşviklerin sağlanması, internet alış verişlerinde yapılan ödemelerde etkinliği 

sağlayacaktır.  
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EKLER 

EK – I: Araştırmada Kullanılan Anket Soruları 

 

 

1. İnternet üzerinden en çok ne alırsınız?      a) Giyim     b)Elektronik ürünler    c)Seyahat     d)Kitap-CD    e)Diğer……………… 

2. İnternetten alınan ürünlerde en fazla ne zaman sorun yaşarsınız.    

           a)Teslimat öncesi     b)Teslimat sonrası     c)Hem teslimat öncesi hem sonrası      d) Hiçbir zaman yaşamadım 

3. Gelirimin tamamını harcayarak satın alabileceğim bir ürünü, internetten alabilirim.        a)Evet         b)Hayır 

4. İnternet alış verişlerinde tüketicilerin sahip olduğu hukuki hakları biliyorum.                 a)Evet         b)Hayır     c)Kısmen  

 

İnternet üzerinden yapılan alış verişlerle ilgili soruların değerlendirmesini yaparken  

“1-Hiçbir zaman,    2-Çok nadiren,    3-Ara sıra,    4-Sıklıkla,    5-Her zaman” 

şıklarından bir tanesini işaretleyiniz. 

1
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5
-

H
e

r 
za

m
an

 

1. Yeni tanıştığım kişilere güven duymam uzun zaman alır. 

2. İnternetten alış verişi güvenli buluyorum. 

3. Kendimi iyi bir İnternet müşterisi olarak niteleyebilirim. 

4. Alış verişlerde her zaman güvendiğim siteleri kullanırım. 

5. İnternetten satış yapan firmalar, tüketicilerden daha fazla bilgiye sahiptir. 

6. İnternet alış veriş siteleri kendileri hakkında yetersiz bilgi verirler. 

7. Alış veriş yaptığım sitenin bana önerdiği ürünleri dikkate alırım. 

8. İnternetten aldığım markalı ürünlerin kalitelerine daha çok güvenirim. 

9. İnternetten alacağım ürünler arasında en düşük fiyata sahip olan ürün, kalitesiz üründür. 

10. İnternetteki firmalar sitelerindeki kalitesiz ürünleri kaliteli olarak gösterebilir. 

11. İnternetten alınan ürünlerde, sitede belirtilen özellik ve kaliteden farklı ürün gelebilir. 

12. Fiyatları yüksek olsa bile güvenilir olduğunu düşündüğüm siteden alış veriş yaparım. 

13. Daha önce işlem yaptığım alış veriş sitelerini öncelikle tercih ederim. 

14. Uzun yıllar internetten satış yapan firmaları daha güvenilir bulurum. 

15. Tecrübesiz, yeni başlayan internet satıcılarından aldığım ürünlerde problem yaşarım. 

16. Alacağım ürün ile ilgili bilgileri internetten öğrenir, ancak mağazadan alışveriş yaparım. 

17. İnternetten ürün aldıktan sonra firmalar karşılaştığım problemlere çözüm getirirler. 

18. Ürün yelpazesi geniş olan internet satıcılarından ürün almayı tercih ederim. 

19. Ürün çeşidi fazla olan internet siteleri daha güvenlidir. 

20. Firmalar, internette kendilerini olduklarından daha farklı gösterirler. 

21. İnternet alış verişinde özel bilgilerimin başkasının eline geçmesinden endişe duyuyorum 

22.  Ürünü satın aldıktan sonra firmalar, sitelerinde belirttikleri şartlardan farklı davranırlar. 
23. İnternet üzerinden ödemede kredi kartı bilgilerimi vermek beni endişelendirir. 

24. Sebep olmaksızın, aldığım ürünün koşulsuz iade süresi dolmadan, geri iade edebilirim. 

25. Ürünlerin 7 gün içinde koşulsuz geri iadesi olmasa da internetten alış veriş yaparım 

26. İnternetten ürün alırken, istediğim kalitede ürünü bulmakta zorlanırım. 

27. Herkes tarafından kullanılan alış veriş sitelerini kullanmak daha güvenlidir. 

Sayın katılımcı; SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora tezi için veri toplamak amacıyla hazırlanmış olan e-ticaret ile 

ilgili bu anket formunun objektif ve gerçekçi olarak doldurulmasını önemle rica eder, teşekkür ederiz. Hüseyin FİDAN 
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28. Alış veriş yapmadan önce site hakkında araştırma yaparım. 

29. Görünüm olarak güzel tasarlanmış olan web siteleri daha güvenlidir. 

30. İnternet alış veriş siteleri ürünleri hakkında eksik bilgi verirler. 

31. Alış veriş siteleri özel bilgilerimi korumak için gerekli tedbirleri alırlar. 

32. İnternet alış veriş sitelerinden kullanımı kolay olanlarını daha güvenli buluyorum. 

33. Güvenlik sertifikası olan siteler daha güvenlidir.  

34. İnternet alış verişi sonrası ürünle ilgili gerekli desteği ve servisi alacağıma inanıyorum. 

35. İnternetten satış yapan firmalar, sitelerinde yer alan ürünlerin kusurlarını gizler. 

1. İnternet alış veriş sitelerinde sizin için en büyük problem hangisidir. (Birden fazla seçilebilir)  

a)Satıcıyı ile konuşamamak    

b)Ürün bilgilerinin yanıltıcı veya eksik olması 

c)Satış sonrası servis ve garanti problemleri 

d)Kredi kartı bilgilerimi vermek 

                e)Ürünün belirtilenden geç gelmesi 

                f)Diğer……………………………………………………………………………… 

2. İnternet alış veriş sitelerinde sizin için hangisi daha önemlidir. 1 en önemli,  5 en önemsizi gösterecek biçimde 1 ile 5 

arasında sıralayınız. 

                       ……….Sitenin görünüşü 

                       ……….Sitedeki ürün sayısı 

                       ……….Doğru bilgiler vermesi 

                       ……….Farklı ödeme tiplerinin olması 

                       .………Ünlü bir site olması 

3. İnternet alış verişlerinde bizzat karşılaştığınız problemleri işaretleyiniz. (Birden fazla seçilebilir)  

a)Kredi kartı bilgilerimin çalınması 

b)Sitede ürün hakkında yeterli bilgilerin verilmemesi 

c)Beklediğimden farklı bir ürünün gönderilmesi 

d)Ürünün hiç gönderilmemesi 

e)Özel bilgilerimin başkasına verilmesi 

f)Diğer……………………………………………………………………………… 

4. İnternette ürün ve satıcılar hakkında yapılan yorumlara ulaşmak için hangilerini kullanırsınız? (Birden fazla seçilebilir) 

a)Alış veriş yaptığım sitedeki yorumlar 

b)Forumlarda yapılan yorumlar 

c)Şikayet yapılan sitelerdeki yorumlar 

d)Arkadaş çevremde yapılan yorumlar 

                e)Sosyal medya sitelerinde yapılan yorumlar 

                f)Diğer……………………………………………………………………………. 

5. Bir siteden alacağınız ürünle ilgili sitede yetersiz veya yanlış bilgi olduğunu anlarsanız ne yaparsınız?(Birden fazla seçilebilir) 

a)O siteden alışveriş yapmam  

b)O siteden telefon ya da e-posta ile detaylı bilgi isterim 

c)Ürünü satın alırım 

d) Ürünü alabileceğim başka bir site ararım 

                e)ürünü incelemek için mağazaya giderim 

                f)Diğer……………………………………………………………………………….. 

6. İnternet sitelerinde kullanılan güvenlik sertifikalarından en güvendiğiniz hangisidir? (Birden fazla seçilebilir) 

                a)Ne olduğunu bilmiyorum    b)GLOBALSIGN       c)CNFR      d)VITAL        e)TRUSTE      f)Diğer..…………..         

7. İnternet alış verişinde en fazla hangi ödeme şeklini tercih ediyorsunuz?(Birden fazla seçilebilir) 

                a) Havale        b) Kredi kartı        c) EFT          d) Kapıda Ödeme          e) Aracı sistem (PayPal, BKMExpress) 
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Cinsiyetiniz:         (  ) Bay           (  ) Bayan 

Yaşınız:  ……… 

Üniversiteyi kazanmadan önce yaşadığınız şehir : ………………….. 

Kaçıncı sınıftasınız: …………. 

Kredi kartınız var mı?        (  ) Var                  (  ) Yok 

Kredi kartı ile internet üzerinden alış veriş yaparım          (  )Evet          (  )Hayır 

Aylık geliriniz (Babanızın veya ailenizin geliri değil sizin elinize geçen para miktarı):     

a)0-499TL         b)500-999 TL          c)1000-1499 TL        d)1500-1999 TL          e)2000 TL üzeri 

İnterneti ne kadardır kullanıyorsunuz?   

a)1 yıl       b) 2 yıl       c)3-5 yıl     d)5-10 yıl           e)10 yıldan fazla 

İnternet üzerinden en son ne zaman ürün araştırması yaptınız?           

a) 1 hafta içinde        b)1 ay içinde       c) 6 ay içinde      d)1 yıl içinde     e)1 yıldan fazla     f)Hiçbir zaman 

yapmadım 

İnternet üzerinden en son ne zaman ürün satın aldınız?     

a) 1 hafta içinde     b)1 ay içinde      c) 6 ay içinde      d)1 yıl içinde     e)1 yıldan fazla     f)Hiçbir zaman 

almadım 

Bir gün içerisinde ne kadar internette bağlı kalırsınız? 

a)Her gün internete girmem        b) 1 saat         c)2-3 saat            d) 4-9 saat            e)10 saat ve üzeri 
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