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Abstract 
The main purpose of the study is to measure the e-service quality perception and 

thats effect on e-service compensation quality of e-commerce site users in the 

Western Black Sea region. E-service quality were evaluated with efficiency, 

transaction performance, reliability dimensions. E-service compensation quality 

was evaluated with compensation and sensitivity dimensions. In the study, 

stratified sampling technique was used and data were collected from 400 

consumers where residing in central of Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, 

Kastamonu and Sinop Province. The data were analyzed with the Smart PLS 

program. It has been found that reliability, transaction processing and efficiency 

dimensions explain the e-service quality perception. And then, it was observed 

that the perception of e-service quality also positively affected the perception of 

e-service compensation quality. As a result, suggestions have been developed for 

those who will invest in e-commerce or who want to improve service quality and 

who want to do academic studies in this field with this study. 
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E-Hizmet Kalite Algısının E-Hizmet Telafi Kalite Algısına Etkisi 
Üzerine Bir Araştırma: Batı Karadeniz Örneği 

Anahtar Kelimeler 
E-Hizmet Kalitesi, 

E-Hizmet Telafi 
Kalitesi, Kalite 

Yönetimi, Toplam 
Kalite Yönetimi. 

Özet 
Çalışmanın temel amacı, Batı Karadeniz bölgesinde e-ticaret sitesi 

kullanıcılarının e- hizmet kalite algısını ve bu kalite algısının e-hizmet telafi 

kalitesi algısına etkisini ölçmektir. E-hizmet kalitesi; etkinlik, işlem 

gerçekleştirme, güvenirlik boyutları ile değerlendirilmiştir. E-hizmet telafi 

kalitesi ise telafi ve duyarlılık boyutları ile değerlendirilmiştir. Çalışmada tabakalı 

örneklem tekniğinden yararlanılmış olup, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, 

Bartın, Kastamonu ve Sinop ili Merkez ilçesinde ikamet etmekte olan 400 

tüketiciden veri toplanmıştır. Veriler, Smart PLS programı ile analiz edilmiştir.  

Güvenirlik, işlem gerçekleştirme ve etkinlik boyutlarının e-hizmet kalite algısını 

açıkladığı bulunmuştur. E-hizmet kalite algısının da e-hizmet telafi kalitesini 

algısını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Sonuç olarak, bu çalışma ile e-

ticaret üzerine yatırım yapacaklar ya da hizmet kalitesini geliştirmek isteyenler ve 

bu alanda akademik çalışma yapmak isteyenler için öneriler geliştirilmiştir. 
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1. Giriş 

İnternet üzerinden verilen hizmetler ve ticari işlemler dünyada ve ülkemizde 
önemli bir artış göstermektedir. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde 
tüketiciler giyim, kozmetik, gıda ve hatta sağlık ihtiyaçlarını çevrimiçi alışveriş 
siteleri üzerinden gidermektedir. E-ticaret bilgi platformu (ETBİS) tarafından 
yoğun bir rekabetin yaşandığı e-ticaret kategorisinde markalar, rakiplerinden öne 
çıkmak ve tercih edilebilirliğini arttırmak için bir takım eğitimler alarak öne 
çıkmayı hedeflemektedir. Paylaşılan bilgilere göre E-ticaret akademisini 
kullananların sayısı 24 bin 154, E-ticaret Danışman’ını kullananların sayısı 6 bin 
485 ve toplam kullanıcı sayısı 230 bin 424 olarak açıklamıştır. 2020 Nisan ayında 
39 bin 980 olan kullanıcı sayısı, Temmuzda 64 bin 602’ye ulaşmıştır. Kullanıcıların 
yaş istatistiklerine bakıldığında ise 25-34 yaş arasında ki kullanıcı sayısı yüzde 
%37,5’lik bir orana sahipken onu sırasıyla 35-44 ve 18-24 yaş arası kullanıcılar 
izlemektedir (https://www.eticaret.gov.tr/static//Pdf/bcc5a7a7a238434a9708c5 
de9f1548a4_637335276730528032.pdf). 

Popülerliği her geçen gün artan internet, Dünya çapında kullanıcı sayısının 
artmasına sebep olmuştur. Dijital Pazarlama Ajansı “We Are Social”ın Ocak 2021 
raporuna göre, Türkiye nüfusunun %76,3’ü (84 milyar kişi) internet 
kullanmaktadır. 2020 yılı verileri ile karşılaştırıldığında internet kullanıcı sayısı 
%6 (3,7 milyon kişi) artış göstermektedir. 2020 yılı raporuna 16-64 yaş arası 
kullanıcıların %81’inin online ürün araması yapmakta ve %84’ünün online mağaza 
ziyaretleri gerçekleştirildiği görülmektedir. 2020 yılında yaşanan ve devam 
etmekte olan covid19 salgını sonucunda tüketicilerin online alışveriş 
alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldıklarını göstermektedir. Ticaret Bakanlığı 
tarafından 2021 Nisan ayında yayımlanan e-ticaret istatistiklerine göre, toplam 
ticaret hacmi içinde e-ticaret payı 2019 yılında 136 milyar dolar olurken, 2020 
yılında 90 milyar dolar artarak 226 milyar dolar olduğu görülmüştür. Dijital 
Pazarlama Ajansı “We Are Social” ve “Houtsuite” tarafından hazırlanan 2021 Dijital 
Türkiye Raporuna göre 16-64 yaş aralığında telefon kullanmayan yalnızca 
%2.3’lük kesim kaldığını göstermektedir. Yine aynı rapora göre tüketicilerin 
internette harcadıkları zamanın (dizi film, online alışveriş, sosyal medya) 8 saat 
olduğu rapor incelendiğinde görülmektedir. 2021 yılında kategori bazlı e-ticaret 
harcamalarına bakıldığında ise seyahat kategorisinde toplam harcama 5,79 milyar 
dolar, elektronik cihazlar kategorisinde toplam harcama 2,43 milyar dolar, güzellik 
ve moda kategorisinde 4,72 milyar dolar, mobilya kategorisinde 1,26 milyar dolar, 
hobi ve oyuncak kategorisinde 2,07 milyar dolar, gıda ve kişisel harcamalar 825,5 
milyon dolar, oyun kategorisinde 569,6 milyon dolar ve müzik kategorisinde 119,7 
milyar dolar harcandığı görülmüştür (https://www.webolizma.com/hootsuite-ve-
we-are-social-2021-dijital-turkiyeraporu/#:~:text=2021'de%20T% 
C3%BCrkiye'de%20internet, 70%2C8'ine%20e%C5%9Fitlendi.). 

Bu çalışmada, Batı Karadeniz bölgesinden toplanan veriler ışığında elektronik 
hizmet kalite algısı ve elektronik hizmet telafi kalitesi boyutlarının ilişkileri 
açıklanmaya çalışılmıştır. Böylelikle bu alanda hizmet kalitesini arttırmak 
isteyenlere önemli tavsiyeler geliştirilmiştir.  
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2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Kalite Kavramı 

Kalite (Qualites) Latince "nasıl oluştuğu" anlamına gelen "qualis" kelimesinden 
gelmektedir. Buna göre kalite hangi ürün veya hizmet için kullanılıyorsa, onun ne 
olduğunu ifade etmeye yöneliktir (Zehir: 2018). Dilimize Fransızca’dan geçen 
kalite kavramını TDK (Türk Dil Kurumu) nitelik olarak tanımlamaktadır. Bu 
noktada dilimizde kalite, daha çok üstünlüğü ifade ederken kullanılmaktadır. Bu 
nedenle, kalite kavramı içerisinde kişisel değerleri de barındırır. 

Kalite kavramı ile ilgili olarak çeşitli uzmanlar tarafından da tanımlamalar 
yapılmıştır. Bu tanımlarda bazıları şu şekildedir: 

 “Kalite, amaca uygunluk ve kullanıma uygunluktur” (Juran,1999). 

 “Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği” (TDK, 2022). 

 “Kalite, şimdiki ve gelecekteki tüketici ihtiyaçlarına yönelik olmalıdır” 
(Deming W., 1982). 

 “Kalite kullanılan ürün ve hizmetin pazarlama, mühendislik, üretim ve 
bakımı açısından müşteri beklentisini karşılayabilmesidir” (Feigenbaum A. , 
1991). 

 “Kalite, gereksinimlere uygunluktur” (Crosby, 1980). 

 “Kalite bir dizi doğal özelliğin gereksinimlerini karşılama 
derecesidir”(International Organization for Standardization, 2015) 

 “Kalite, ürüne ek olarak satış sonrası hizmetler, yönetim kalitesi, şirketin 
kendisi ve çalışanlarıdır” (Ishikawa, 1986). 

Kalite çok boyutlu bir kavramdır. Bu açıdan kalitenin birden fazla tanımını yapmak 
mümkündür. Kalite “en hızlı” , “en güçlü”, “en iyi” olarak algılanmamalıdır. Kalite, 
bir sıfat değil, amaca uygunluk derecesidir. Üretici bir ürün ortaya koyar fakat 
sonucu tüketici belirler. Bu nokta da kalitenin kişiden kişiye değişen öznel bir 
kavram olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla kalitenin belirli değişkenler 
doğrultusunda ölçülebilir olması büyük önem taşımaktadır. Kalitenin çeşitli 
açılardan incelenmesin de en kapsamlı çalışmalardan birini yapan Garvin (1987) 
tüketicinin algıladığı kaliteyi daha iyi anlaşılması ve değerlendirilmesi için 
günümüzde hala geçerliliğini koruyan 8 boyutta (performans, özellik, güvenilirlik, 
uygunluk, dayanıklılık, hizmet görme yeteneği (servis), estetik ve algılanan kalite) 
incelemektedir. 

2.2. Hizmet Kalitesi Tanımı 

İşletmelerin sağladıkları performansta hizmet kalitesi kavramının oldukça önemli 
olduğu görülmektedir ve bundan dolayı hizmet kalitesi, bu konu üzerinde 
araştırma yapan ve firma yöneticileri adına dikkat çeken bir konu olmuştur. 
Tüketiciler hizmet kalitesi yüksek olan firmaları öncelikle tercih ederek ve 
beklenen kaliteyle algılanan kaliteyi kıyaslayarak karar vermektedirler. 
Günümüzde işletmeler, pazar paylarını arttırmak ve daha fazla kar elde edebilmek 
için hizmet kalitesine oldukça fazla önem göstermektedir. İşletmeler sunmuş 
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oldukları hizmetleri rakiplerinden farklılaşmak adına hizmet kalitesini temel 
faktörlerden biri olarak görmektedir. (Angelova ve Zekiri, 2011). 

Hizmet kalitesi, işletmeler tarafından sunulan hizmetin tüketici gereksinim ve 
ihtiyaçlarının ne kadar karşılayabileceği ve giderilebildiğinin bir ölçüsüdür 
(Parasuraman vd., 1985; Grönross, 1990). Hizmet kalitesi, bir hizmet işletmesi 
tarafından tüketicilere, genellikle tüketicilerin gereksinimlerini tatmin edecek 
şekilde sunulduğu ve bir sürece dayalı olan ekonomik bir faaliyettir (Lovelock ve 
Wright, 2007). Hizmet kalitesi ayrıca, zaman, süreç, tutum ya da psikolojik bir 
fayda sağlayan ekonomik faaliyetlerin tamamı olarak da tanımlanmaktadır 
(Zerenler ve Öğüt, 2007). 

2.3. Elektronik Hizmet Kalitesi Boyutları 

Araştırmanın ölçeğine konu olan ve Parasuraman’ın (2005) çalışmasından 
faydalanılan elektronik hizmet kalitesi boyutları etkinlik, işlem gerçekleştirme, 
güvence/güven, duyarlılık, güvenilirlik, gizlilik şeklinde ifade edilmiştir. 

Etkinlik: Web sitesine girişteki ve kullanımdaki hızı ve kullanım kolaylığını ifade 
etmektedir (Gök ve Perçin, 2016). Bu faktörde esas alınan kullanımın basitliği ve 
müşterinin minimum bilgi ile sitede işlemlerini yapabilmesidir (Parasuraman v.d., 
2005). En düşük bilgi düzeyine sahip müşterilerin bile sitede kolaylıkla zaman 
geçirmelerini sağlayacak yapı etkinlikle ilgilidir.  

İşlem Gerçekleştirme: Sitede işlem yapılması sonucu verilen siparişlerin ya da 
yapılan işlemlerin tamamlanma yeteneğini ifade eder (Gök ve Perçin, 2016). 
Müşteriler elektronik ortamda alışveriş yaparken işlemlerin hemen 
gerçekleştirilmesini, sipariş vermiş ise siparişinin ne zaman teslim edileceğine dair 
bilgi talep ederek, bu bilgi doğrultusunda sipariş veya işlemin söz verilen zamanda 
gerçekleştirilmesini isterler (Parasuraman vd. 2005:219). İşlem gerçekleştirme, 
müşterilerin, web sitesinde sağlanan görüntü ve açıklamaya göre sipariş ettiklerini 
düşündükleri doğru ürünün, doğru fiyata (yani, doğru faturalandırılarak) iyi 
durumda, taahhüt edilen süre içinde teslim edilmesi durumunu ifade eder (Blut 
v.d., 2016:683). 

Güvence/Güven: Ödemelerinin güvenliği ve satış sırasında veya sonrasında 
paylaşılan bilgilerin gizliliği (Blut v.d., 2016:683). Müşterinin siteye hissettiği 
güven, sitenin ve sattığı ürün veya hizmetlerin itibarından ve ayrıca sunulan açık 
ve doğru bilgiler güvence/güven faktörünün belirleyicileridir (Parasuraman vd., 
2005:219). Yani, sitenin ürün ve hizmetlerinin iyi bir üne sahip olması, sattığı mal 
veya hizmetlerin güven verici olması, ilişki kurulan siteye müşterinin güven 
duygusuna sahip olması ve sunulan bilginin açık, güvenilir ve şeffaf olması, bu 
özellik altında değerlendirilir. 

Gizlilik: Müşterinin sitenin izinsiz girişlere karşı güvenli olduğuna ve kişisel 
bilgilerin korunduğuna inanma derecesini ifade eder (Parasuraman vd, 2005:219). 
Ayrıca, satışta ve satış sonrasında da kredi kartı ödeme bilgilerinin korunmasını 
ifade eder (Blut v.d., 2016:683). 

Duyarlılık: Problem ve soruları olan müşterilerin zamanında yardım almasıdır 
(Parasuraman v.d., 2005). Etkileşimde bulunan sitenin, müşterinin problemlerine 
kayıtsız kalması durumunda, müşteri büyük olasılıkla başka sitelere yönelecektir, 
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bu nedenle sitenin müşterinin özel talep ve problemlerine zamanında yanıt 
vermesi önemlidir (Özer, 2017). 

Telafi: Hizmet hatası, müşterinin beklentilerinin altında kalan ve bundan dolayı 
müşteri memnuniyetsizliği ile sonuçlanan hizmet performansıdır (Aydın, 2020). 
Hizmet telafisi ise işletmenin hizmetlerindeki hataları telafi etmek için verdiği 
tepkidir. Parasuraman v.d. (1990)’ne göre ise işletmeler hizmet hatalarını bir 
problem olarak değil, memnun edilmiş müşteri yaratma fırsatı olarak 
görmelidirler (Özer, 2017).  Pasuraman v.d. (2005), hizmet kalitesinin ürün 
iadeleri, sorunlar için tazminat ödemeleri, bilgi almak için şirkete ulaşma yolları 
veya şirketin sorunları çözmek için kullandığı yöntemler ile ilgili olduğunu 
belirtmiştir. Bu nedenle belirtmek gerekir ki; telafi stratejileri müşterilerin kalite 
algılarını doğrudan etkileyen önemli bir değişkendir.  

Güvenilirlik: Güvenilirlik bir firmanın vaat ettiği hizmeti doğru ve güvenli bir 
şekilde gerçekleştirebilmesi anlamına gelmektedir (Zhou, Yaobın, & Wang, 2009). 
Sitenin fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve verilen hizmet sözlerinin 
(stoklarda sahip olunan ürünler, sipariş edilip gönderilen ürünler, taahhüt edilip 
gönderilen ürünler, hesaplar ve ürün bilgisi gibi) ne derece yerine getirildiğini 
ifade eder (Parasuraman vd, 2005:219). 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırmada e-hizmet kalitesi algısı 2.düzey doğrulayıcı faktör analizine tabi 
tutulmuştur. Model, e-hizmet kalite algısının e-hizmet telafi kalitesi alt boyutları 
olan duyarlılık ve telafiye olan etkisini ölçmek üzerine kurgulanmıştır.  

Şekil 1: Araştırmanın Modeli 
 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki model kapsamında aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

 H1: Etkinlik, güvenirlik, işlem gerçekleştirme boyutları e-hizmet kalitesin 
ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi açısından ölçümler. 

 H2: E-hizmet kalitesi telafi boyutunu etkiler. 

 H3: E-hizmet kalitesi duyarlılık boyutunu etkiler.   
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3.2. Evren ve Örneklem 

Bu çalışmada ana kütle Türkiye istatistik kurumu Kocaeli bölge müdürlüğü 
tarafından 2018 yılı Türkiye ve illere göre yaş grup istatistikleri verilerine göre 
alınmıştır. Yapılan incelmeye göre Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan Bolu, Düzce, 
Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinin toplam nüfus oranları 
kullanılarak örneklem büyüklüğü hesaplanmıştır. Araştırma için eksik veya hatalı 
cevaplar düşünülerek katılımcılara 400 anket formu uygulanmıştır. 

Örnek büyüklüğünün belirlenmesinde aşağıdaki formül kullanılmıştır. 

 

Formülde;  

n: Örnek büyüklüğünü 38  

N: Ana kütle büyüklüğünü (215.316)  

Z: Güven katsayısını (%95'lik güven düzeyi için 1,96’dır),  

P: Ölçmek istediğimiz özelliğin evrende bulunma ihtimali (%50 alınmıştır)  

Q: 1-P,  

D: Kabul edilen örnekleme hatasını (%5 alınmıştır).  

Bu verilere Göre Örnek Büyüklüğü (n):  

n =  1,962 ∗  215,316 ∗  0,5 ∗  (1 − 0,5)

215,316 ∗  0,052  + 1,962  ∗  0,5 ∗  (1 − 05)
= 384 

Formül yardımı ile hesaplanan örnek hacimde hata payı %5, istatistiksel güven 
düzeyi %95 olarak alınmıştır. Buna göre çalışma için gereken örnek büyüklüğü 
384 kişi olarak hesaplanmıştır. Belirlenen örnek büyüklüğüne göre kimlerle 
nerede anket yapılacağı kota örneklem yöntemine göre belirlenmiştir. 18 yaş üstü 
Batı Karadeniz Bölgesindeki toplam nüfusu içindeki her bir ilin nüfusunun oranı 
illerden alınan örneklem kotasının temel kıstasını oluşturmuştur. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Elde edilen anket çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
katılımcılara demografik özelliklerinin yer aldığı sorular sorulmuş, demografik 
faktörlere ek olarak katılımcılara bir e-ticaret sitesini kaliteli yapan en önemli 3 
şey sorusu sorulmuştur. İkinci bölümde ise Parasuraman hizmet kalitesine ölçeği 
incelenmiş ve söz konusu ifadeler 5’li likert ölçeğine göre 1=Hiç Katılmıyorum, 
2=Katılmıyorum, 3=Kısmen Katılıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Tamamen Katılıyorum 
şeklinde katılımcılara yöneltilmiştir. Anketteki Etkinlik, İşlem gerçekleştirme, 
Güvenirlik boyutları “Hizmet Kalitesi Ölçeği” Parasuraman (2005) çalışmasından 
yararlanarak Cansu GÖK’ün (2016) uyarladığı “Elektronik Alışveriş Sitelerinin E-
hizmet Kalitesi” ölçeğinden alınmıştır. Gizlilik, duyarlılık ve telafi boyutları ise Nur 
ÖZER’in (2017) “E-hizmet Kalitesinin e-müşteri bağlılığına etkisi” isimli 
çalışmasından alınmıştır. İfadeler ise tutumu ölçmeye yönelik bir şekilde yeniden 
tanımlanmıştır. Yapılan anket çalışmasında ters soru bulunmamaktadır. 
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Bu çalışmada,  ölçek geliştirmede kullanılan yönteme esin kaynağı olan çok sayıda 
yayın vardır (Sumarliah, 2021; Nguyen ve ark. 2020; Sumarliah ve ark. 2022). 
İfadelerin seçiminde konu ile ilgili çok sayıda yayın incelenmiştir. Bu çalışmada 
kullanılan ölçeği geliştirirken önceki yayınların ölçeklerinde kullanılan ifadelerden 
yararlanılmıştır. Anketteki ifadeler 5’li likert tipindedir.  

Tablo 1. Yapı ve ilgili Ölçekler ve kaynaklar 
Yapı  

(Alt Boyut) 
İfadeler 

Faydanılan 
Kaynak 

Güvenirlik 

G1: E-ticaret sitesinde sunulan cazip fiyatlara 
rağmen satılan ürünün güvenilirliği benim için 
önemlidir. 

Gök, A. C., & 
Perçin, S. (2016).  

G2: E-ticaret sitesinde ürünü sunan firmanın 
güvenilirliği benim için önemlidir 

Gök, A. C., & 
Perçin, S. (2016). 

G3: Ürünü sunan e-ticaret sitesinin güvenilirliği 
benim için önemlidir. 

Gök, A. C., & 
Perçin, S. (2016). 

Etkinlik 

E1: E-ticaret sitesinde aradığımı kolay bulmak 
benim için önemlidir. 

Gök, A. C., & 
Perçin, S. (2016). 

E2: E-ticaret site içerisinde gezintimin kolay olması 
benim için önemlidir 

Gök, A. C., & 
Perçin, S. (2016). 

E3: E-ticaret sitesinde alışverişimi en hızlı şekilde 
tamamlamak benim için önemlidir 

Gök, A. C., & 
Perçin, S. (2016). 

E4: E-ticaret sitesinde doyurucu bilgi olması benim 
için önemlidir. 

Gök, A. C., & 
Perçin, S. (2016). 

E5: E-ticaret sitesinin yüklenme hızı benim için 
önemlidir. 

Gök, A. C., & 
Perçin, S. (2016). 

E6: E-ticaret sitesinde işlemlerin kolaylığı benim 
için önemlidir. 

Gök, A. C., & 
Perçin, S. (2016). 

E7: E-ticaret sitesinde aradığım ürüne hemen 
ulaşmak benim için önemlidir. 

Gök, A. C., & 
Perçin, S. (2016). 

İşlem 
Gerçekleştirme 

İG1: E-ticaret Sitesi’nin siparişlerimi gönderim hızı 
önemlidir. 

Özer, N. (2017). 
 

İG2: E-ticaret sitesinin söz verdiği tarihte 
siparişlerimi göndermesi benim için önemlidir. 

Özer, N. (2017). 

İG3: E-ticaret sitesi tarafından hatalı ürün 
gönderilmemesi benim için önemlidir. 

Özer, N. (2017). 
 

İG4: E-ticaret sitesinde ilgilendiğim ürünlerin stokta 
olmaması kalite algımı negatif etkiler. 

Özer, N. (2017). 
 

Hizmet 
Duyarlılık 

Algısı 

DY1: E-ticaret sitesinin iade ürünle ilgili işlemlerin 
hızı benim için önemlidir. 

Özer, N. (2017). 
 

DY2: E-ticaret sitesi tarafından işlemim 
gerçekleştirilmediğinde gerekli 
yönlendirme/destek olması benim için önemlidir. 

Özer, N. (2017). 
 

DY3: E-ticaret sitesinin alışverişle ilgili problemleri 
çözme hızı benim için önemlidir. 

Özer, N. (2017). 
 

Hizmet Telafi 
Algısı 

TL1: E-ticaret sitesinden kaynaklanan problemlerin 
telafi edilmesi benim için önemlidir. 

Özer, N. (2017). 
 

TL2: E-ticaret sitesi tarafından sipariş ettiğim 
ürünler zamanında gelmezse bunun telafi edilmesi 
benim için önemlidir. 

Özer, N. (2017). 
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3.4. Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde Smart PLS programı kullanılarak analizler yapılmıştır. Bu 
makale, araştırma çerçevesini test etmek için yapısal eşitlik modellemesini (YEM) 
kullanır.  SMART PLS kullanmanın gerekçeleri ise şunlardır: Yapısal eşitlik 
modellemesi (YEM), birden fazla bağımsız değişken ile bir veya daha fazla bağımlı 
değişken arasındaki ilişkileri inceleme avantajına sahiptir. Keşifsel çalışmaları 
analiz etmede kullanılan en uygun yaklaşımlardan biri de PLS-SEM’dir. SmartPLS iş 
performansı, yapay zekâ araştırmaları ve e ticaret gibi konularda kullanılan bir 
programdır (Dorai ve ark. 2021;Chen ve ark. 2022).  Bu nedenle, teorik modelin 
doğrulayıcı faktör analizini test etmek için Smart PLS 4 yazılımında PLS-SEM 
analizini kullanıldı. 

4. Bulgular ve Tartışma 

Verilerin tanımlayıcı istatistiklerine bakıldığında aşağıdaki bir tablo ile 
karşılaşılmıştır. 

Tablo 2. Tanımlayıcı istatistikler tablosu 
Değişken Kategoriler Frekans Yüzde Değişken Kategoriler Frekans Yüzde 

Meslek 

Ev hanımı 47 11,8 

İkametgâh 

Zonguldak 102 25,5 
Özel Sektör 
çalışanı 

154 38,5 Düzce 68 17,0 

Öğrenci 61 15,3 Kastamonu 68 17,0 
Serbest 
meslek 

21 5,3 Bolu 55 13,8 

Kamu sektörü 41 10,3 Karabük 42 10,5 
Tacir/esnaf 33 8,3 Sinop 37 9,3 
Emekli 27 6,8 Bartın 28 7,0 
Diğer 16 4,0 Toplam 400 100,0 
Toplam 400 100,0 

Cinsiyet 
Kadın 243 60,8 

Eğitim 
Durumu 

İlkokul 83 20,8 Erkek 157 39,3 
Ortaokul 32 8,0 Toplam 400 100,0 
Lise 49 12,3 

Medeni 
Hal 

Evli 193 48,3 
Üniversite 236 59,0 Bekâr 186 46,5 
Toplam 400 100,0 Boşanmış/Dul 21 5,3 

        Toplam 400 100,0 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde; ankete katılanların % 38,5’inin özel sektör 
çalışanı, % 11,8’inin ev hanımı, %10,3’ünün kamu sektörü çalışanı olduğu 
görülmektedir. Medeni hal dağılımına bakıldığında ise ankete katılanların % 48,3’ü 
evli, % 46,5’i bekârdır. Eğitim durumu dağılımında ankete katılanların % 59’u 
üniversite mezunu iken % 41’i orta öğretim mezunudur. Cinsiyet dağılımı % 60,8 
kadın ve % 39,3 erkek olarak görülmektedir. Ankete katılanların ikametgâhları da 
şehirlerin nüfus dağılımına benzerlik gösterdiği görülmektedir.  

5. Ölçek Geliştirme 

5.1. Güvenilirlik analizi 

Ölçüm modelinin analizi için Smart PLS programını kullanıldı. (Ringle, Wende ve 
Becker, 2015). Faktör analizi için PLS-SEM'de second order (doğrulayıcı faktör 
analizi) analizi gerçekleştirildi.  Güvenirlik incelemesi, Cronbach's alpha, bileşik 
güvenilirlik (Composite reliability; CR), çıkarılan ortalama varyans (average 
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variance extracted; AVE) ve faktör yükleri (factor loading) kullanılarak yapılmıştır. 
Aşağıdaki tabloda (Tablo 3) yapıların Cronbach alfasının (α) 0.845 ile 0.911 
arasında olduğu görülmektedir. Bu değerlerde Hair ve ark. (2010) tarafından 
önerilen minimum 0.7 seviyesini aştığını göstermektedir. Bileşik güvenilirlik 
değerleri, Malhotra ve Dash (2015) tarafından önerilen 0.7 eşiğinin üzerinde 0.897 
ile 0.944 arasında değişmektedir. Yapıların AVE değerleri 0.686 ile 0.849 arasında 
değişir ve Fornell ve Larcker ( 1981 ) tarafından tavsiye edilen 0,5 sınırını aşar. 
Ayrıca, Faktör yükleri 0.692 ile 0.904 arasındadır. Bu nedenle, bu çalışmanın 
ölçümleri yeterli güvenilirliğe sahiptir. 

Tablo 3. Yapı Güvenilirlik Tablosu 

 
Cronbach's alpha 

Composite  
reliability  

(rho_a) 

Composite  
reliability  

(rho_c) 

Average  
variance  

extracted (AVE) 

Güvenirlik 0.911 0.912 0.944 0.849 

Telafi 0.817 0.820 0.916 0.845 

Duyarlılık 0.838 0.838 0.903 0.756 

Etkinlik 0.902 0.904 0.927 0.719 

İşlem gerçekleştirme 0.845 0.854 0.897 0.686 

5.2. Ayrışma Geçerliliği (Discrimant validity) 

Çalışma, incelenen nedensel ilişkileri ölçmek için kullanılan doğal değişkenlerin 
gerçekten farklı olduğunu doğrulamak için ayırt edici geçerliliği inceler. Araştırma, 
ayırt edici geçerliliği değerlendirmek için Fornell-Larcker politikasını ve faktör 
yüklerini kullanmıştır.  

Tablo 4. Ayrışma Geçerliliği 

 
Güvenirlik Telafi Duyarlılık Etkinlik 

İşlem 
Gerçekleştirme 

Güvenirlik 0.921 
    

Telafi 0.623 0.919 
   

Duyarlılık 0.674 0.720 0.870 
  

Etkinlik 0.777 0.650 0.684 0.848 
 

İşlem 
gerçekleştirme 

0.649 0.708 0.707 0.716 0.828 

Tablo 4’te Fornell-Lacker (1981) tarafından önerildiği gibi, AVE'nin karekökünün 
(değerler köşegendedir, italik olarak yazılmıştır), yapılar arası korelasyonlardan 
(diyagonal altındaki değerler) daha büyük olduğunu gösterir. Bu nedenle, bu 
araştırmanın tam tahmin modeli yeterli geçerliliğe sahip olduğu ifade edilebilir.  
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Tablo 5. Faktör Yükleri  
İfadeler Faktör Yükü p değeri 

Güvenirlik_1 0.904 *** 

Güvenirlik_2 0.933 *** 
Güvenirlik_3 0.927 *** 

Etkinlik_1 0.914 *** 
Etkinlik_2 0.867 *** 

Etkinlik_3 0.807 *** 
Etkinlik_7 0.806 *** 

Etkinlik_8 0.841 *** 
İşlem_gerçekleştirme_1 0.880 *** 

İşlem_gerçekleştirme_2 0.894 *** 
İşlem_gerçekleştirme_3 0.780 *** 

İşlem_gerçekleştirme_4 0.749 *** 
Duyarlılık 1 0.850 *** 
Duyarlılık 2 0.906 *** 
Duyarlılık 3 0.851 *** 

Telafi 1 0.913 *** 
Telafi 2 0.926 *** 

Alt boyutların tamamında faktör yüklerinin eşik değer olan 0.708 değerinin 
üstünde olduğu görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında birinci düzey faktör 
yüklerinin eşik değeri aştığı görülmektedir. İkinci düzey olarak kurgulanan ve 
latent değişken olan e-ticaret boyutunun alt maddelerinde ise eşik değer olan 
0.708 değerinin altında iki değişken bulunmasına rağmen CR ve AVE değerleri eşik 
değeri geçtiği ve alt sınır olan 0.40’tan yüksek olduğu (Hair, 2010)  için analizden 
çıkarılmamıştır.  

Şekil 2. İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 
Path Modeli 

E ticareti belirleyen unsurların duyarlılık ve telafi bağımlı değişkenleri üzerine 
olan etkilerini incelemek amacı ile PATH analizi yapılmıştır. Bu inceleme SmartPLS 
sürüm 4 yazılımı gerçekleşmiştir. Bu çalışmada E hizmet kalitesinin (e ticaret 
olarak yazılmıştır) duyarlılık ve telafi üzerine olan etkileri iki hipotez şeklinde 
analize tabi tutulmuştur. Hipotezler t değeri 1.645'in üzerinde olduğunda kabul 
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edilecek ve t değeri 1.645'in altında olduğunda reddedilecektir (Hong ve ark. 
2019) PLS sonuçları aşağıda model açısından aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 
Boyutların arasında çizilen okların tam ortasındaki değerlerden birincisi regresyon 
katsayısı olan β’yı göstermektedir. Parantez içindeki değer ise anlamlılık 
göstergesi olan p değerine aittir.  

Şekil 3. Path Analizi Sonuçları 

 

Tüm hipotezlerin t değerleri 1.645'ten yüksektir, bu da e-hizmet kalitesini 
belirleyen üç durumun (güvenilirlik, etkinlik ve işlem gerçekleştirme) telafi ve 
duyarlılığı güçlü bir şekilde yordadıkları görülmektedir ( telafi için β=0.732, 
p<0,05; duyarlılık için için β=0.763, p<0,05). 

Tablo 6.  Yol Katsayıları (β) 

 
β 

Standard 
deviation  
(STDEV) 

T  
statistics  

P  
values 

Confidence 
 interval 

E Ticaret -> Telafi 0.732 0.032 23.136 0.000 0.664- 0.788 

E Ticaret -> Duyarlılık 0.763 0.030 25.681 0.000 0.697- 0.814 

Güvenirlik -> E Ticaret 0.308 0.010 31.206 0.000 0.290-0.329 

Etkinlik -> E Ticaret 0.454 0.010 44.894 0.000 0.435-0.474 

İşlem gerçekleştirme > E Ticaret 0.345 0.010 33.692 0.000 0.325- 0.366 

Path modeli sonuçlarına göre; 

 Araştırmanın H1 hipotezi olan “Etkinlik, güvenirlik, işlem gerçekleştirme 
boyutları e-hizmet kalitesin ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi açısından 
ölçümler” hipotezi kabul edilmiştir. 

 Araştırmanın H2 hipotezi olan “E-hizmet kalitesi telafi boyutunu etkiler” 
hipotezi kabul edilmiştir. Katsayılara bakıldığında e-hizmet kalitesindeki bir 
birimlik artış, hizmet telafisi kaltie algısını 0,732 birim arttırmaktadır. 

 Araştırmanın H2 hipotezi olan “E-hizmet kalitesi duyarlılık boyutunu 
etkiler” hipotezi kabul edilmiştir. Katsayılara bakıldığında e-hizmet 
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kalitesindeki bir birimlik artış, hizmet telafisi kaltie algısını 0,763 birim 
arttırmaktadır. 

6. Sonuç ve Öneriler 

Bir e-ticaret sitesinden hizmet alan tüketiciler için hizmet kalitesi algısını, hizmet 
verenin güvenirliğinin, işlem gerçekleştirme yeteneğinin ve etkinliğinin önemli 
derecede etkilediği söylenebilir.  E-hizmet kalitesi algısının ise hizmet kalitesi telafi 
algısını etkilediği söylenebilir. Hizmet verenin müşteri gözündeki hizmet kalitesi 
algısı yükseldikçe hizmet telafi algısı yükselmektedir. Bir başka deyişle, hizmet 
kalitesi algısı yükseldikçe, duyarlılık ve oluşabilecek hizmet hatalarında telafi 
beklentilerinin arttığı söylenebilir.  

Ürüne, firmaya ve e-ticaret sitesine duyulacak güvenin, e-ticaret sitesinin kullanım 
kolaylığının, gezinti kolaylığının, hızın, işlem kolaylığının ve ürüne hemen 
ulaşmanın, gönderim hızının, teslim zamanlamasının, hatasız gönderimin ve 
istenilen ürünün stok yeterliliğinin tüketiciler arasında e-hizmet kalitesi algısını 
belirleyici etkiye sahip olduğu sonucu söylenebilir. Bu algıların ise hizmet alımı ve 
sonrasındaki işlemlere yönelik (iade işlem hızı, destek, problem çözme hızı, 
hataların telafisi, teslim zamanlama hatası telafisi) kalite algısını etkilediği 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Bu çalışmanın sonuçları ışığında ise aşağıdaki öneriler sunulmuştur: 

 Yapılan çalışma Batı Karadeniz Bölgesinde bulunun illerin (Bartın, Düzce, 
Kastamonu, Zonguldak, Bolu, Karabük, Sinop) toplam nüfusun yüzdesi 
hesaplanarak anket çalışması yapılmıştır. Gelecek çalışmalar diğer coğrafi 
bölgelerde yaşayan tüketicilere çalışma yapılarak bir genelleme yapılması 
sağlanabilir. 

 Çalışmada tüketicilere belirli bir alışveriş sitesi üzerinden sorular 
sorulmamış, katılımcıların online alışveriş yaptığı bütün siteler göz önüne 
alınarak anket soruları hazırlanmış ve ankete cevap verenlerin bu soruları 
cevaplaması istenmiştir. Gelecek çalışmalar tüketicilere e-ticaret sitelerini 
kategorilere ayırıp, almış oldukları hizmet kalitesini değerlendirmeye 
yönelik çalışmaların yapılması alan yazına katkı sağlayabileceği 
önerilmektedir. 

 Bu çalışma sadece Türkiye’de faaliyet gösteren e-ticaret sitelerinde 
elektronik hizmet kalitesini belirlemeye yöneliktir. Gelecek çalışmalar 
Dünyadaki e-ticaret siteleri incelenebilir, Türkiye ve Dünyada yer alan e-
ticaret sitelerinin vermiş olduğu hizmet kalitesi değerlendirilebilir. 

 E-hizmet kalitesi boyutları, mevcut literatür ile uyumlu daha fazla özellik 
eklenerek genişletilebilir ve bir ölçek geliştirilebilir. 

 Elde edilen çalışmanın sonuçlarına göre mevcut e-ticaret uygulamaları 
tüketicilerin demografik faktörlerine göre yeni kurulacak olan e-ticaret 
sitelerinde iyileştirme yapılması önerilebilir.  

 Yapılan çalışma yüksek gelir grubu sahip olan tüketicilerin iade ürün ile 
ilgili işlem hızı, e-ticaret sitesinden kaynaklanan problemlerin çözüm hızı, 
sipariş edilen ürünün zamanında gelmesi ve ya herhangi olumsuz bir 
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durumda çözüm hızının yüksek olmasına önem verdikleri görülmektedir. 
Yeni kurulacak olan e-ticaret siteleri yüksek gelir grubuna hitap edecek olan 
e-ticaret sitelerinin bu konulara dikkat etmesi önerilmektedir.  

 Elde edilen bu çalışma 18-65 yaş arası tüketicilere ve ilkokul – üniversite 
mezunu tüketicilere yapılmıştır. Yeni kurulacak e-ticaret siteleri belirli bir 
yaş grubu için benzer bir araştırma modelini araştırması önerilebilir.  

 Yapılan analizler sonucunda katılımcıların güvenirlik boyutuna önem 
verdikleri görülmektedir. Yeni kurulacak olan e-ticaret siteleri güvenirlik 
faktörüne daha fazla önem verilmesi önerilmektedir.  
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